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Nu lämnar vi ytterligare

20% rabatt 
på redan låga REA-priser.

Vilket innebär ca 40- 80%! 

REA
 

ÖPPETTIDER:
Vard 9-18
Lörd 9-13

ADIDAS     REEBOK      VIKING     REPLAY     SCHOLL

FINAL 

Tomelilla
0417-106 06

Årets goda nyhet

hallonsemlan! Årsmöten i Tomelilla kommun
17 Febr. kl 19.00 Brösarpsortens C och CK avd. i Scoutstugan. 
Ulrika Axelsson, Sjöbo informerar om kommande val.
25 Febr. kl 18.30 Tomelilla Centerkrets på Ingelsta Kalkon.  
Fastställande av kommunfullmäktige listan.  Ev. avsägelser till  
Bo Larsson senast den 18/2. Christer Yrjas informerar om  
Grön Arena- välfärdstjänster på landsbygden. Anmälan till  
maten senast den 22/2 till Anders Larsson tel. 073 301 2822

Välkomna!  Styrelserna

SÖNDAGSMIDDAG
23 febr. 11.30–14.00 

Gammeldags oxstek 
med gräddsås, 

potatis och grönsaker 
Äpplekaka med vaniljsås 
Pris: 110:- (exkl. dryck) 

Barnmeny. Boka senast  17/2 
------------------------------- 

FREDAGSMYS - 
CATERING 

Start fredag 21 febr. 
Helstekt fläskytterfilé 

m. svamp- och baconsås, 
potatisgratäng

Pris 80:- 

Beställ senast kl 9 fredagar 
och hämta kl 16–18. 

Ring 0417-104 68

Noterat

Tomelilla

Två guldringar  
spårlöst borta

 ■ Polisen har fått in en 
anmälan om att en äld-
re dam blivit av med två 
guldringar. Ringarna har 
försvunnit från hemmet 
någon gång under de se-
naste veckorna och det 
finns en del hemtjänst-
personal och serviceper-
sonal som regelbundet 
hjälper till i hemmet. Po-
lisen utreder nu om det 
handlar om stöld i bostad. 

Tomelilla

Fridolin gästar 
biblioteket

 ■ Vem tar ansvar för bar-
nen? Den frågan vill Mil-
jöpartiet försöka att be-
svara nu när det nalkas 
valtider. Under rubriken 
”Hur ser en framtidspoli-
tik ut för skolan och kli-
matet?” har allmänheten 
möjlighet att lära känna 
och ställa frågor till mil-
jöpartiets Gustav Frido-
lin, Elisabet Knutsson och 
Bertil Torekull. 

På måndag den 17 febru-
ari, klockan 19, gästar tri-
on biblioteket i Tomelilla.

Tomelilla

Ficktjuv stal  
mobil ur ficka

 ■ Under ett butiks- 
besök på Lidl blev en man 
i 60-årsåldern av med sin 
mobiltelefon. 

Mannen hade förvarat 
telefonen i innerfickan 
och vid ett tillfälle inne  
i butiken uppstod träng-
sel, och när mannen  
senare skulle betala för 
sina varor var mobilen 
borta. 

Stölden skedde på efter-
middagen i söndags.

Tomelilla

Bowling och taco 
under sportlovet

 ■ För alla bowlingssugna 
ungdomar har Suxxess-
hallen discobowling och 
tävlingar alla eftermid-
dagar under sportlovet 
vecka 8. 

Man avrundar veckan 
med tacobuffé, med start 
klockan 18 fredag den 21 
februari, och som vanligt 
är det bokning på telefon 
som gäller. 

Då kan man även få 
veta mer om de aktuella 
tiderna för bowlingen.

Inbrott när ägarna 
var borta över helgen
eljaröd
När ägarna, efter att ha 
varit bortresta under någ-
ra dagar, kom tillbaka till 
sitt hus i Eljarödstrakten 
fick de en obehaglig över-
raskning. 

Vid entrén hade  
någon eller några krossat 
ett fönster på dörren och 
tagit sig vidare in i huset. 
Väl på plats inne i huset 
hade tjuvarna letat ige-
nom alla rum och ägarna 

upptäckte att en dator, ka-
mera samt en tävlingspil-
båge stulits. 

Inbrottstjuvarna hade 
också stulit ett gäng ficklam-
por och andra småsaker.

– Det kan vara mer saker 
som fattas, som man upp-
täcker senare, och inbrottet 
har hänt någon gång mel-
lan fredag den 7 och tisdag 
den 11 februari, säger polis-
chef Dan Bengtsson.

Jenni Dahlgren

Polis

Lyckosamma. Gunbritt Johansson och Fabian Rimfors visar stolt upp Brösarpspåsen och de nya vykorten. Foto: SpriSSe NilSSoN

Lockbetet lyckades  
locka fler till Brösarp
brösarp
Något barfotalopp har 
visserligen inte ägt rum 
än. Men annars har pro-
jektet, Brösarp – med 
naturen som lockbete,  
lyckats med det mesta.

Hösten 2011 blev det 
klart att Brösarps byagil-
le skulle få nästan 700 000 
kronor för ett omfattande 
projekt – vars huvudsyfte 
var att på olika sätt lyfta 
fram Brösarp och byns vär-
den för att locka nya invå-
nare.

– Brösarps backar känner 
alla till, men inte själva byn, 
säger Fabian Rimfors som 
varit anställd för att leda 
projektet. 

Han är själv uppvuxen i 
Brösarp, flyttade till stor-

stan som ung men hem 
igen i familjebildaråldern. 
Han hävdar att det finns en 
stor längtan till ställen som 
Brösarp bland unga famil-
jer i större städer – men att 
många tvekar att ta steget.

Ur- och skurförskola
Ett av många mål som för-
verkligats är att Brösarps 
förskola blivit ur- och skur-
förskola. Och projektet 
lyckades nå målet att få 15 
nya barn i skola och försko-
la i byn.

Vindskydd till förskolan 
har fixats, motionsslingan 
har liksom hockeyrinken 
rustats upp, vandrings-
leder har fått nya skyl-
tar och man har organise-
rat skräpplockningsdagar 

längs vägarna mot grann-
byarna.

Massor med ideellt ar-
bete har det blivit, berättar 
Gunbritt Johansson från 
Brösarps byagille:

– Det finns redovisat 
2 250 ideella arbetstimmar 
inom projektet. 

Skapa uppmärksamhet
En viktig del av projektet 
har handlat om att genom 
olika evenemang och ak-
tiviteter skapa uppmärk-
samhet och sprida ryktet 
om Brösarp och dess om-
givningar ut i hela landet  
– och sådant som gräs-
slalom, utförsåkning och 
hockeytävlingarna har spe-
lat stor roll.

Bland pr-grejer finns nu 

också ”Brösarpskassen” och 
vykort. Ett barfotalopp har 
man däremot inte hunnit 
med – än. 

Och den planerade upp-
rustningen av ”gula leden” 
är inte klar – men har i stäl-
let blivit ett eget nytt Lead-
erprojekt.

Ulrika Wangel
ulrika.wangel@ystadsallehanda.se

Projekt i BrösarP

FakTa

Om projektet
 ■ Leaderprojektet beviljades 

696 000 kronor, inklusive  
bidrag från Sparbanken Syd  
på 57 000 kronor. 

 ■ Kommunen har bidragit med 
29 000 kronor i arbetstid.

”Kamin för frusna själar” till Folkets park 
Tomelilla
På söndag den 16 februari 
kommer Bror Tommy Borg-
ström – med sin nya mono-
log ”Kamin för frusna själar” 
till Teaterhallen i Tomelilla. 

Föreställningen, som 

startar klockan 16, är speci-
alskriven för Borgström av 
författaren Jacques Werup 
och beskrivs som en svart-
kantad komedi med sång. 
För regin svarar Robert 
Lillhonga, Lars Halapi står 

för musiken/arrangemang 
och Klas Sundkvist för sce-
nografin.

Det är Tomelilla Rikstea-
terförening som är arrang-
ör och biljetter kan man 
köpa på kulturhuset.
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