
Tomelilla
Redaktionen i Tomelilla: Centralgatan 9, 273 30 Tomelilla 
E-post: red.to@ystadsallehanda.se. Fax: 0417–143 53
Reportrar: Jenni Dahlgren 0417–125 86, Lollo Bark 0417–125 87. A11YSTADS ALLEHANDA

måndag 8 oktober 2012

  Flaggan på 
torget i 

Tomelilla
 hissas idag för...

Tomelilla IF 
och deras serieseger

Mr TIF och övriga TIF:are

Tala om med ett par rader vem 
som det flaggas för på Torget! 

Kontakta Ystads Allehanda 
privatannonser, 0411-557979

Fastighetsägare kritiseras 
för ovårdad växtlighet 
Kverrestad
En vanvårdad tomt och 
växtlighet som hänger ut 
över tomtgräns och kör- 
bana går inte för sig.

I slutet av juni ombads 
en husägare i Norra Kver-
restad att fixa upp sin tomt 
och vid en inspektion i 
början av september kon-
staterades att träden och 
buskarna beskurits enligt 
byggnadsnämndens anvis-

ningar. Dock låg grenarna 
kvar på tomten vilket med-
för att tomten fortfaran-
de är ovårdad och medför 
enligt nämnden fortfaran-
de en olägenhet för omgiv-
ningen.  

Därför har man nu före-
lagt husägaren med ett vite 
på 5 000 kronor. Fastig-
hetsägaren ska denna gång 
ställa den ovårdade tom-
ten i vårdat skick genom att 

transportera bort allt växt-
material som ligger kvar ef-
ter beskäringen. 

Även träden och gräs-
mattan ska klippas så att 
det inte medför några olä-
genheter för de omgivande 
fastigheterna skriver bygg-
nadsnämnden, något som 
ska utföras inom två må-
nader.

Jenni Dahlgren

Vite

DisponentVillan

Vad vill du helst se för verksamhet i Disponentvillan på Scanområdet?
 ■ Kadry El Naggar som har köpt disponentvillan på Scanområdet efterlyser i onsdagens YA Tomelillabornas syn-

punkter på vad villan ska användas till. Därför frågade YA några Tomelillabor.

 ■ Åsa Sjöström, Bollerup: 
– i Tomelilla finns ju allt. Det är bara att parkera bilen så kan man 
hitta de affärer man behöver. Men Österlen är ju mycket konst. Kan-
ske hade det passat med ett galleri.

 ■ Stig Söderström, Bollerup: 
– Det är ett prestigefullt hus. Kanske man kunde ha en designbutik där. En butik där man kunde beställda designad inredning. Någon de-
taljhandel fungerar inte eftersom det ligger så nära Bo Olssons.

 ■ Birgit hansson, Tomelilla: 
– Tomelilla behöver lokaler för sammankomster. Till exempel 
när pensionärsföreningen ska ha möten. Vi har ju folkets park, men 
vi vet ju inte hur det går i framtiden med den lokalen. Jag tycker att 
det hade varit bra om det gick att hyra lokaler i disponentvillan.

Brösarpsbor 
kallas till 
stormöte 
Brösarp
Brösarpsborna har 
högst röstdeltagande  
i kommunen och  
intresset att få veta 
mer om hur politiker-
na ser på de utmaning-
ar bygden står inför är 
stort. På ett politiker-
möte ska frågor om 
allt från cykelled, ny-
byggnation till egen-
lagad mat och turist-
byrå tas upp och då 
har allmänheten chans 
att ställa sina frågor.
Det är ingen hemlighet att 
cirka hälften av Brösarps 
befolkning är över 60 år 
och frågan hur samhället 
ska utvecklas i en positiv 
riktning känns därmed 
kanske extra aktuell. 

På politikermötet, den 
16 oktober i Brösarps  
kyrka, kommer de olika 
partierna försöka svara 
på fem frågeställningar 
rörande bygden.  

stimulering
Den första frågan handlar 
om var de politiska parti-
erna står när det gäller att 
anlita en säker led mellan 
Brösarp, Ravlunda och Ki-
vik. 

Man ska också ta upp 
synen på nybyggnationen 
och hur de framtida bygg-
planerna ser ut. Det skul-
le kanske stimulera nyin-
flyttningar likaså en skola 
med egenlagad skolmat.

Under året har turist-
byrån cirka 3 000 besöka-
re per år så många byinvå-
nare tycker att en aukto-
riserad turistbyrå kunde 
vara på sin plats. 

Degeberga
Högstadievalet är en an-
nan het fråga. Många väl-
jer Degeberga högstadi-
um eller Sophiaskolans 
högstadieklasser i Rörum 
som i dagsläget har ett 
bättre rykte än Kastanje-
skolan. 

Så var står de politis-
ka partierna i frågan hur 
man ska göra Kastanje-
skolan till ett attraktivare 
alternativ?

Följdfrågor
Varje politiker kommer 
att ha en minut till för-
fogande att redogöra sitt 
partis ståndpunkt i var 
och en av de fem fråge-
ställningarna. 

Efter varje anförande 
får allmänheten möjlig-
het att ställa följdfrågor. 
Tiden för mötet är klock-
an 19 och kyrkan öppnar 
en halvtimme tidigare för 
de som vill fördjupa sig i 
frågorna i förväg. 

Arrangörer är Brösarps 
byagille och Leaderpro-
jektet i Brösarp och alla 
partiet utom Sverige- 
demokraterna har repre-
sentanter på plats.

Jenni Dahlgren

FramtiDa planer

Nej till butik på östra 
industriområdet
tomelilla
Boketorp Fastighets AB får 
inte göra om en del av en 
byggnad på Hannelunds-
gatan i Tomelilla till butik.

Företaget hyr ut indu-
strilokaler och lägenhe-
ter och hade sökt bygglov 
för att anpassa en sektion 
av en industrifastighet till  
lokal för försäljning av 
möbler och heminredning.

Det föreslagna handels-

ändamålet strider dock 
mot detaljplanens små- 
industriändamål och där-
för avslås ansökan.

Företaget har även läm-
nat in en anhållan om änd-
ring av detaljplanen, men 
den har ännu inte behand-
lats politiskt inom kommu-
nen.    

ÅSa Borglin

Vite Vite

Lösspringande 
hundar ledde  
till grannbråk
onslunda
En boende i Onslunda har 
polisanmält sin granne för 
olaga hot.

– Anmälaren uppger 
att grannen hotat med att 
skicka sex man för att prygla 
upp vederbörande, säger Pia 
Bing vid polisen i Tomelilla.

Hotet föregicks av att an-
mälaren klagat på gran-
nens lösspringande hun-
dar. 


