
Brösarp

Slalomtävling 
på lördag

 ■ Det blir skånskt sla
lommästerskap i Orna
högsbacken i Brösarp på 
lördag. 

Brösarps Alpina sport
klubb hälsar alla åldrar 
och stilar välkomna – 

dam, herr, barn, veteran, 
telemark med flera. Även 
bästa utstyrsel får pris. 

Tävlingarna börjar 
klockan 11, det är gratis 
för åskådare, och när det 
inte är ”åk” vid klockan 11 
och 13 är backen öppen 
för vanlig åkning. 

Mer om tävlingen finns 
på YA:s sportsidor idag.

304 har skrivit på 
mot uppsägningarna

Sedan familjenämndens 
politiker i mitten av de
cember fattade beslutet att 
säga upp dagbarnvårdarna 
har två parallella protestlis
tor cirkulerat i kommunen: 
”Vi vill behålla våra dag
barnvårdare!” och ”Vi vill 
ha dagbarnvårdarna kvar i 
Tomelilla kommun”.

Häromdagen lämnades 
namnlistorna in. Totalt har 
304 personer skrivit på. 

– Jag har faktiskt ett par 
lappar till att lämna in 
med ytterligare cirka 50 
underskrifter, säger Ma
deleine Persson, initiativ
tagaren till den förstnämn
da listan.

Något större hopp om att 
kommunen ska ändra sitt 
beslut har hon inte. Sam
tidigt tycker hon att det är 
viktigt att alla berörda visar 
sitt missnöje.

– De gör ett jättemisstag 

om de gör sig av med dag
mammorna. Det är bara 
struntprat att skylla på eko
nomin. De har ju råd med 
så mycket annat.

Info via Facebook
Mest besvikna är föräldrar
na på bristen på informa

tion, att de aldrig bjöds in 
att tycka till innan de stod 
inför fullbordat faktum.

– Jag fick reda på det via 
Facebook. En av mina vän
ner hade fått veta det på 
morgonen och sedan lagt 
ut det på sin sida. Det kan 
inte vara rätt att vi får reda 
på det på det viset, säger 
Madeleine Persson.

Vill veta varför
Den information som för
äldrarna har fått sedan dess 
har de i princip fått genom 
att läsa tidningen och prata 
med dagbarnvårdarna. Ma
deleine Persson hade upp
skattat om även de ansvari
ga beslutsfattarna hade be
mödat sig med att ta kon
takt. 

– Vi vill ju veta varför och 
vad vi kan göra, om vi kan 
hjälpas åt för att få det att 
fungera. Alla vi föräldrar 
är villiga att ställa upp med 
det som krävs, säger Made
leine Persson.

Besked kom i november
Enligt familjenämndens 
ordförande Carola Lind
gren (M) fick dagbarnvår
darna besked om att det 

kunde bli tal om uppsäg
ningar redan i november. 
Beslutet att inte ha dag
barnvårdare i kommu
nal regi fattades därefter 
utifrån ett underlag som 
förvaltningen hade tagit 
fram.

Föräldrarna fick infor
mation efter att familje
nämnden fattat beslutet 
om nerläggning veckan 
före jul.

Carola Lindgren kan inte 
i nuläget svara på vilken 
betydelse protestlistorna 
får för den fortsatta pro
cessen.

– Jag tar med dem till 
nästa familjenämndsmöte, 
som är på måndag. Vi pra
tar om det då, säger hon.

”Känns inte tryggt”
Att välja dagbarnvårdare 
istället för förskola är i de 
flesta fall ett högst medve
tet val. Att då tvingas hitta 
en annan omsorgsform för 
sitt barn är inte helt lätt.

Huvudalternativet, och 
egentligen det enda alter
nativet, är ju den förskola 
som redan har valts bort en 
gång.

– Vi har valt att ha våra 

barn hos dagmamma för 
att vi ska kunna sköta vår 
vardag på ett lugnt och 
tryggt sätt. Jag kommer 
aldrig att sätta min son på 
dagis igen. Det känns inte 
tryggt. Känns det inte bra 
för oss föräldrar, känns 
det inte heller bra för bar
nen, säger Madeleine Pers
son, som samtidigt inser 
att hon egentligen inte har 
 något val.

TexT: Johan 
BenTzel
johan.bentzel 
@ystadsallehanda.se

Tomelilla. En bit över 300 personer 
har skrivit på protestlistor mot beslutet 
att säga upp kommunens dagbarnvår-
dare. Föräldrarna är också djupt besvik-
na på bristen på dialog.

DagbarnvårDarna

Förhandlingarna är ännu inte klara
Tomelilla
MBL-förhandlingarna  
om nerläggningen 
av dagbarnvårdar-
verksamheten fort-
satte i måndags – men 
blev inte klara. 

Enligt skolchefen Jonas  
Åkesson är orsaken att 
både arbetsgivarsidan och 
facket Kommunal ville ha 
tid att plocka fram ytter
ligare fakta och förutsätt

ningar kring personalen.
– Men jag kan säga så 

mycket som att det nu på
går omplaceringsutredning
ar för dagbarnvårdarna.

Jonas Åkesson vill inte 
gå in på hur många av dag
barnvårdarna som kan bli 
erbjudna andra jobb i kom
munen, men säger bland 
annat att det är möjligt att 
någon eventuellt går i pen
sion.

Ser det ut som att det blir 
uppsägningar också?

– Ja, det kommer att bli 
varsel.

Exakt när MBLförhand
lingarna fortsätter är inte 
klart än. Men målet är att 
det ska bli ett nytt möte 
före påsk, uppger Jonas 
Åkesson.

Ulrika Wangel
ulrika.wangel@ystadsallehanda.se

Tomelilla

Tomelilla
Det var inte helt lätt att 
få vetskap om Tomelilla 
kommuns dagbarnvår-
dare, uppger flera för-
äldrar som har sina barn 
i pedagogisk omsorg i 
Tomelilla tätort – och 
som tycker att det alter-
nativet behövs.

Enligt de föräldrar som 
YA träffar hos dagbarn- 
vårdarna är det ett högst 
aktivt och medvetet val de 
gjort när de valt dagbarn-
vårdare för sina barn i stäl-
let för vanlig förskola – ofta 
utifrån bedömningen att 
deras barn inte skulle må 
så bra i en stor grupp.

– Vi ville ha den lugna 
och familjelika känslan 
för våra barn, säger Mats 
Lundgren vars son Erik är 
hos dagbarnvårdare – lik-

som storasystern Viktoria 
tidigare.

– Stora barngrupper på 
20, 25 barn passar inte alla. 

Jag kan bara se på Erik – de 
dagar som dagbarnvårdar-
na har varit i lokalen, de är 
väl ungefär 15 barn då, så 

är han mycket mer stressad 
än de dagar de varit ”hem-
ma”, fortsätter han.

Svårt hitta
Jenny och Tobias Anders-
son var också de ute efter 
en mindre grupp till sitt 
barn. 

När de började se sig om 
efter barnomsorg hittade 
de inte någon information 
om dagbarnvårdarna till att 
börja med – liksom Lund-
grens vittnar de om svå-
righeter att hitta dagbarn- 
vårdarna i kommunens in-
formation.

– Vi var och tittade på 
en förskola men sen fick vi 
höra genom en släkting att 
det fanns dagbarnvårdare, 
säger Tobias Andersson.

Magnus Nilssons son 
riskerar att komma i kläm 

och behöva byta till försko-
la under fyra–fem månader 
före skolstarten.

– Jag förstår inte riktigt 
hur de tänker. Här vill kom-
munen att barnfamiljer ska 
flytta till ”glada Tomelilla”. 
Men vad har man att er-
bjuda?

Utan lokal
Dagbarnvårdarnas gemen-
samma lokaler och hyran 
för den skulle inte heller 
behöva vara ett problem, 
tycker Marie Andersson.

– Det borde ju gå att ha 
dagbarnvårdare utan ge-
mensam lokal – kanske 
kunde man vara ute – det 
finns ju utedagis som är ute 
nästan hela dagarna.

Ulrika Wangel

I veckan före jul fick de tolv 
dagbarnvårdarna i Tomelil-
la kommun veta att familje- 
nämnden beslutat läg-
ga ner hela verksamheten 
med pedagogisk omsorg, 
som namnet numera lyder, 
under 2013. 

Beslutet var en ovän-
tad och obehaglig över-
raskning, berättar de dag-
barnvårdare som arbetar 
i Tomelilla tätort, när YA 
träffar dem och flera av de 
föräldrar som valt att ha 
sina barn hos dem.

Tre tjänster
Första gången dagbarnvår-
darna fick kännedom om 
förslaget att lägga ner verk-
samheten helt var under 
första halvan av 2012. Men 
sedan fick de besked om att 
det sannolikt bara skulle bli 
en nerbantning av verksam-
heten med tre tjänster, be-
rättar Gertrud Persson.

– Vi fick höra att det med 
nedläggningen bara var ett 
förslag.

Tillsammans med de an-
dra fem dagbarnvårdarna 
i Tomelilla kommun skrev 
hon några dagar efter 
chockbeskedet ett brev till 
kommunen, där man väd-
jar om att de fem dagbarn-
vårdarna i Tomelilla tätort 
får vara kvar. 

Nybygge
I Smedstorp och Lunnarp 
ger bygget av den nya för-
skolan i Smedstorp en lite 
annorlunda situation, skri-
ver dagbarnvårdarna. 

Och i brevet uttrycker 
dagbarnvårdarna också att 
bristande information från 
kommunens sida om att de-
ras alternativ finns, kan ha 
varit en avgörande orsak 
till den minskade efterfrå-
gan – som i sin tur var ett av 
skälen till att förvaltningen 
föreslog nerläggning.

Alla trivs inte
Men trots ovissheten just 
nu är det inte i första hand 
oron över de egna job-

ben som dagbarnvårdar-
na talar om när YA träffar  
dem – utan besvikelsen 
över att deras alternativ 
inom barnomsorgen ska 
läggas ner.

– Klart man vill ha sitt 

jobb. Men det viktiga är att 
det finns alternativ inom 
barnomsorgen. Alla barn 
är inte dagisbarn, säger 
Inger Persson – som sam-
tidigt betonar att hon och 
de andra dagbarnvårdarna 

absolut inte har något emot 
förskolor:

– Många barn trivs jätte-
bra där och har inga pro-
blem i en större grupp. Men 
alla barn är inte dagisbarn, 
för en del barn passar en li-

ten grupp bättre.

Gertrud Persson, Marita Lidholm, Ann-Christine Håkansson, Ewa Persson och Inger Persson är dagbarnvårdare i Tomelilla 
tätort. I bakgrunden föräldern Magnus Nilsson.  Foto: Bass NilssoN

”Alla barn är  
inte dagisbarn”
Tomelilla.  En oro för jobben. Men 
också en besvikelse över att deras alter-
nativ inom barnomsorgen nu ser ut att 
försvinna. Det är reaktionerna från flera 
av de dagbarnvårdare i Tomelilla som 
riskerar uppsägning i och med kommu-
nens beslut att lägga ner verksamheten.

uppsägningAr

Att Kristina och Mats Lundgrens barn Viktoria och Erik gått 
hos dagbarnvårdare var ett medvetet val. ”Jag tycker inte att 
små barn ska vara i så stora grupper”, säger Kristina.

FAkTA

Familjenämndens beslut
 ■ I ett förslag till besparingsplan 

som familjenämnden behand-
lade i juli föreslogs nerläggning, 
enligt nämndens protokoll.

 ■ Under hösten gjordes en 
utredning om den pedago-
giska omsorgen av skolchefen 
på uppdrag av Liselotte Wågö 
(M). I utredningen presente-
ras också en bantning av verk-
samheten som ett alternativ.

 ■ Några av skälen att lägga ner 
verksamheten var, enligt utred-
ningen, minskad efterfrågan 
som innebar färre barn per per-
sonal jämfört med förskolorna, 
möjligheter till besparingar, 
och höjd kvalitet i och med för-
skolepersonalens utbildning.

 ■ Någon dag före julhelgen 
lämnade kommunen besked till 
arbetsförmedlingen om varsel 
för de tolv dagbarnvårdarna. Den 
9 januari ska fack och arbetsgi-
vare inleda MBL-förhandlingar. 

Ett medvetet val, säger föräldrar

TexT: Ulrika 
Wangel
ulrika.wangel 
@ystadsallehanda.se
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Ystads Allehanda, lördag 29 
december 2012.

Gästis satsar på fler bäddar
Brösarp
Brösarps Gästgiveri för-
bereder sig på en fram-
tida turistexplosion och 
funderar på att öppna 
ett nytt bed and break-
fast i byns före detta 
förskolelokaler.

När förskolan i Brösarp 
flyttade in i skolbyggnaden 
beslutade Tomelilla kom
mun att sälja de tidiga
re lokalerna på Magister
vägen. Det tog sin tid, men 
i början av mars skrev An
ders Cederberg, som driver 
Brösarps Gästgiveri, till slut 
under köpekontraktet på 
drygt 1,8 miljoner kronor.

Rustar inför framtiden
Exakt vad byggnaden ska 
användas till är ännu inte 
bestämt, men köpet är ett 
sätt för gästgiveriet att rus
ta inför framtiden. Eventu
ellt görs byggnaden om till 

ett bed and breakfast. Men 
det finns också en del an
dra idéer som Anders Ce
derberg inte vill gå in på 
nu. 

– Vi vet ju att utveckling
en här omkring fortsätter 
att öka och att den blir mer 
eller mindre explosions
artad. Om några år räk
nar man med en fördubb
lad turism. Detta är ett sätt 
att öka antalet bäddar i byn 
och tillgängligheten för 
 besökarna, säger han.

”Stor satsning”
Under året ska en mer de
taljerad plan mejslas ut, 
samtidigt som finansiering 
ska sökas för de ombyggna
der som krävs.

– Det är en rätt stor sats
ning, säger Anders Ceder
berg.

Johan BenTzel
johan.bentzel@ystadsallehanda.se

Brösarps GästGiveri

Anders Cederberg tar sikte på framtiden. Foto: Moa Dahlin

Tomelilla/simrishamn
I samband med påsken 
kommer ett gäng fjär
de  till sjätteklassare  
från Bya vångsskolan i 
Tomelilla  att ställa ut sina 
konstverk tillsammans 
med en fullfjädrad konst
när – i Simrishamn.

De drygt 20 eleverna 
kommer att ställa ut sina 
skulpturer och andra verk 
tillsammans med konst
nären AnnMargrete Cla
rén i Marint centrum i 

Simrishamn, berättar lä
raren Elsy Larsson som 
hållit i bildskapande
undervisningen.

Det är vernissage för ut
ställningen på långfreda
gen 29 mars, och den vi
sas sedan helgdagar 1018 
och vardagar 1317 till och 
med 7 april. 

Eleverna kommer ock
så att under utställning
ens gång sitta och skissa 
i utställningslokalen.

YsTads allehanda

Elever från Byavångsskolan 
ställer ut verk i Simrishamn

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, Ulrika Wangel 0417-125 87
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Alpin fest planeras i Brösarp till helgen, när tidernas första Österlenmästerskap i slalom ska 
avgöras. foto: scanpix/arkiv

Vem blir 
Österlen- 
mästare 
i slalom?

Skådeplatsen för spektak-
let är Ornahög vid Brösarps 
backar. Slalompisten mäter 
120 meter och har en fall-
höjd på respektingivande 
27 meter...

– Vi har snö så det räcker, 
en fungerande replift och 
riktiga vikkäppar. Det är 
bäddat för en riktig slalom-
fest. Det gäller att göra nå-
got kul av den här vintern 
som aldrig tycks ta slut, sä-
ger Fabian Rimfors, en av 

de drivande krafterna i Brö-
sarps alpina skidklubb.

Det kan låta som ett 
skämt, men när Fabian 
Rimfors och eldsjälarna 
i Brösarp är i farten har 
vi fått lära oss att det inte 
stannar vi prat.

För inte så länge sedan 
fick man till exempel Tre 
Kronors förbundskapten 
Pär Mårts att besöka den 
gamla uterinken i Brösarp.

Och i somras arrangera-
des en tävling i utförsåk-
ning – på gräs...

– Då blev det stor succé. 
Vi hade kanske trott på tio 
deltagare men det kom ett 
50-tal från stora delar av 
landet, säger Rimfors.
Men ett Österlenmäster-
skap i slalom med så här 
kort varsel – vad kan vi för-
vänta oss av det?

– Jag har ingen aning. 

Det kan komma allt mel-
lan tio och 40 personer. 
Men jag vet verkligen inte.

Nu kommer inte tionde-
lar och medaljer att stå i fo-
kus. Rimfors smider planer 
på att sätta åtminstone det 
andra åket på ett okonven-
tionellt sätt. Möjligen kan 
det bli tal om att deltagar-
na vid något tillfälle under 
racet får staka sig uppåt i 
backen för att passera nå-
gon port.

– Vi får se vad vi hittar 
på. Men lite spexigt ska 
det vara. Vi är inte ute ef-
ter att enbart få fram den 
bästa slalomåkaren. Man 
kan vinna priser för till ex-
empel bästa utstyrsel. Är 
det någon som byter ut sta-
varna mot en kvast och må-
lar ”Pippifräknar” i ansiktet 
kan man ligga bra till i den-
na kategori.

Stenmarksdräkt
– Själv ska jag försöka kom-
ma i min gamla Stenmarks-
dräkt från 1970-talet...

Skulle man inte ha någ-
ra slalomskidor i sin ”vin-
terrekvisita” går det lika 
bra med längdåkningsski-
dor. Arrangörerna kommer 
nämligen att ha en speciell 
slalomklass för åkare som 
kör med längdåkningsski-
dor...

Brösarp. På med gamla Stenmarkslu-
vor. Valla skidorna. Rulla med höfterna.

På lördag är det nämligen dags för 
tidernas första Österlenmästerskap i 
utförsåkning. Efter två åk med manuell 
tidtagning kommer Brösarps alpina 
skidklubb att kunna kora Österlens 
slalomkung och slalomdrottning strax 
efter klockan 14.

Alpint

FAktA

Brösarps alpina  
skidklubb

 ■ Grundades 1972 efter en 
alpin resa till Rumänien 1971 
med ett kompisgäng från Brö-
sarpstrakten. Från början var 
det en klubb vars syfte mest 
var att arrangera gruppresor 
till alperna, men så småningom 

började man engagera sig i fär-
digställandet av en alpin backe i 
Brösarp. 1981 stod skidbacken i 
Ornahög klar och i dag finns det 
både släplift och ett par olika 
nedfarter. I framtiden planerar 
man att anlägga en fun park. 
Klubben har ett 30-tal medlem-
mar.

Första åket i Ornahög vid 
Brösarp avgörs klockan 11, 
medan det andra åket star-
tar klockan 13. Däremellan 
finns det möjlighet att lad-
da batterierna med bland 
annat grillad korv.

TexT: Jan 
OhlssOn
jan.ohlsson 
@ystadsallehanda.se

Spexigt
”lite spexigt ska det 
vara. Vi är inte ute ef-
ter att enbart få fram 
den bästa slalomåka-
ren. Man kan vinna 
priser för till exempel 
bästa utstyrsel.”
Fabian Rimfors

Vägen till US Masters går via Malaysia för Alexander norén
Golf. Drömmen är en histo-
risk plats i US Masters. För 
att nå dit krävdes först en 
resa över halva världen och 
sedan ett toppresultat.

I så fall kan Alex Norén 
bli en av få svenskar i årets 
första major – US Masters.

Alla golfares dröm är att 
få spela US Masters, få är 

det förunnat. Men Alex No-
rén har aldrig varit närmare 
Augusta i Georgia, i alla fall 
rankingmässigt. Geogra-
fiskt sett kunde han dock 
knappast vara mycket läng-
re bort. På ett hotellrum i 
Kuala Lumpur, Malaysia, 
reflekterar Norén över hur 
kul det skulle vara att lyckas 

men också vad som krävs.
Det började med en resa 

över halva jordklotet. För 
närvarande är han rankad 
55:a. Norén behöver ta sig 
in bland topp 50 på golfens 
världsrankning för att få 
spela Masters. Hans rank-
ning räckte inte för en plats 
i PGA-tävlingen i Orlando, 

så efter spel i USA för en 
vecka sedan satte han sig 
på ett flyg till Malaysia.

– Det är en grym tävling 
och jag gillar att spela här. 
Sedan är det ju enda chan-
sen att komma med till Mas-
ters. Det är min sista chans.

Matematiskt är det 
enormt krångligt att räkna 

ut vad som krävs för Norén 
i tävlingen med ett högklas-
sigt startfält, bland annat i 
form av världstrean Luke 
Donald och förre Masters-
vinnaren Charl Schwartzel.

– Det är jäkligt svårt att 
veta men jag tror jag behö-
ver vara topp fem, absolut 
inte sämre än sjua, så chan-

sen finns.
Hur värdesätter du en 
start i Masters?

– Jag skulle säga att det 
är heligt. Det är svåraste 
tävlingen att komma med 
i och har lite mer prestige 
än de andra. Sedan har jag 
ju redan spelat de andra tre 
major-tävlingarna. (TT)
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