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Andra
hållet!
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Persson tillbaka i Ystad
Mindenmålvakten Anders  
Persson är på visit i hemstaden. 

➜ sPort · A20

Bättre hälsa vanlig önskan
Skurupsbor berättar om sina 
förväntningar på nya året.

➜ skuruP · A16

Lönlös väntan på bussen
Småbarnsmamma har tappat 
tron på Skånetrafikens mobilapp. 

➜ simrishamn · A11

”Vargen är välkommen”
Karl-Olof Lassen i Onslunda ser 
vargen som ett berikande rovdjur.

➜ tomeLiLLa · A12

simrishamn · a10

Nyårslöften över 
partigränserna

 ■ Fler bostäder, bättre ser-
vice och större inflytande 
för kommunens invånare. 
Kommunstyrelsens presi-
dium har enats om en rad 
nyårslöften inför 2013.

ystad · a6

Årets första bebis 
föddes i raketfart

 ■ Direkt efter nyårsfesten 
satte familjen Duarte Nett-
leingham kurs mot förloss-
ningsavdelningen. 03.27 kika-
de deras Lionel ut som årets 
förstfödda på Ystads BB.

Ystad. Närmare 150 glada badare kunde på nyårsdagens eftermiddag slå 
sig för bröstet efter att ha doppat sig i det femgradiga vattnet vid Marinan 

i Ystad. Ganska varmt och behagligt, tyckte några av de rutinerade delta-
garna. Frös mest gjorde nog i vanlig ordning publiken.

Heta känslor efter kyligt dopp

Ystad · A4

skÅNe · A18

Framtiden oviss när 
Leaderpengar sinar
Med hjälp av Leaderpengar har många projekt genomförts som gyn-
nat landsbygden i sydöst. Nu finns dock inte många tusenlappar kvar.
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Projektet som engagerar   hela byn
brösarp
– Befolkningspyramiden i 
Brösarp är ingen pyramid, 
den är en kantarell. Vår 
idé är att vända kantarel-
len, förklarar Fabian Rim-
fors, som sedan snart ett år 
är halvtidsanställd på Brö-
sarps Leaderprojekt Med 
naturen som lockbete.

Projektets mål är att få 
barnfamiljer att bosätta sig 
i byn. Fabian poängterar att 
man inte försöker locka till 
sig nya invånare från när-
området.

– Om det ska gå bra för 
oss krävs det att det går bra 
även för Kivik, Smedstorp 
och Sankt Olof. Det säm-
sta vi kan göra är att stjäla 
folk från andra byar i sam-
ma situation. Men i västra 
Skåne sitter nog många och 
drömmer om ett liv på lan-
det utan att våga ta steget, 
tror han.

För två år sedan flyttade 
Brösarpsfödde Fabian till-
baka till barndomstrakter-
na efter att ha bott i både 
Malmö och Mexico City. 

En kollega sammanförde  
honom då med Gunnbritt 
Johansson, Brösarpsbo se-
dan snart 50 år tillbaka. De 
bar nämligen på samma idé 
– en förskola med så kallad  
I ur och skur-pedagogik. En 
undersökning bland för-
äldrarna på byns förskola  
visade snart att det fanns 
ett stort intresse.

Vindskydd invigdes
I januari drog verksamhe-
ten på avdelningen Skogs-
musen igång och i våras in-

vigdes förskolans nya vind-
skydd – byggt av material 
som har betalats av Leader-
pengar men snickrats ihop 
av ideella krafter.

Förskolan är visserligen 
bara är en del av hela Lead-
er-projektet men den sat-
te allt i rullning. Mängder 
av andra idéer, som redan 
fanns i byagillets byaplan, 
kopplades till projektet och 
fick det att vidgas.

Sedan dess har man 
bland annat fått peng-
ar från länsstyrelsen för 

att rusta upp vandrings- 
leden mellan Christinehof 
och Haväng. Tillsammans 
med Brösarps IF och peng-
ar från Tomelilla kommun 
har ishockeyrinken rustats 
upp. För att bara nämna ett 
par projekt.

Fabian och Gunbritt kon-
staterar också nöjt att byn 
inte behövt lägga många 
kronor på marknadsföring.

– I stället för reklam-
kampanjer har vi i stort 
sätt bara utnyttjat media, 
särskilt riksmedia. När vi 

hade grässlalom-SM i som-
ras gav det rubriker ända 
upp till Västerbottens- 
kuriren och Aktuellt var 
här, förklarar Fabian som 
själv är journalist.

Egenlagad mat
För framtiden finns önske-
mål om egenlagad mat av 
närproducerade råvaror 
på skolor och äldreboen-
den. Cykelvägar står också 
högt på önskelistan, liksom 
en turistinformation som-
martid.

Naturen är dragplåstret när Brösarpsborna med Leader-hjälp 
lockar unga familjer till byn. Cykelvägar och förskola med natur-
profil är några av ingredienserna som ska ge byn ny livskraft.

landsbygdsutveckling

Hockeymålen har inte hunnit renoveras inför årets säsong men annars har rinken i Brösarp fått en allmän ansiktslyftning. För Fabian Rimfors och Gunbritt Johansson är det bara början. Foto: SpriSSe NilSSoN
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– De projekt som fungerat 
bäst är de som är lokala in-
itiativ med folk som bott 
på orten en längre tid, som 
fyller ett verkligt behov 
och som lyckas engagera 
frivilliga, konstaterar Jens 
Hultman, verksamhets- 
ledare för Leader Ystad-
Österlen.

Ett exempel är projektet  
i Brösarp, där byborna för-
söker locka barnfamiljer 
till orten (se artikel härin-
till). Ett annat är Genväg 
Österlen, där företagare 
längs vägen mellan Kom-
stad och Skåne Tranås gått 
samman i en gemensam 
turistsatsning.

Massor av folk
– De har dragit dit mas-
sor av folk. Eftersom vissa 
av dem redan var väldigt 
populära har de dessutom 
gett de andra draghjälp.

Leader har snabbt blivit 
populärt sedan man drog 
igång i Sydostskåne 2008. 
Hittills har 58 projekt fått 
bidrag och det motsvarar 
drygt 40 procent av alla 
ansökningar.

Av de 29 EU-miljoner 
fanns i potten från början 
har man i dag, ett år före 
projekttidens slut, bara en 
knappt miljon kvar.

Merparten av pengar-
na, närmare 17 miljoner, 

har gått till projekt som 
på olika sätt ska höja livs-
kvaliteten. 

– I den potten finns bara 
någon tusenlapp kvar, sä-
ger Jens Hultman.

Leaderföreningens ord-
förande Torgny Lundquist 
är också nöjd med resul-
tatet, även om han är lite 
kritisk till Jordbruksver-
kets agerande. Det är Jord-
bruksverket som adminis-
trerar Leaderpengarna.

– I början försökte vi få 
kunskap från Jordbruks-
verket men det fanns inte 
mycket att hämta där. Lead-
erföreningarna i Sverige 
har fått uppfinna hjulet al-
lihop, kommenterar han.

Gränsöverskridande
Däremot tycker han att 
samarbetet mellan privata, 
offentliga och ideella aktö-
rer fungerat över förväntan 
och han är nöjd med att så 
många projekt varit kom-
mungränsöverskridande. 

Han konstaterar också 
att inga projektet hittills 
lagt ner.

– Jag är faktiskt förvå-
nad. Man har ju rätt att 
misslyckas och det hand-
lar ju ofta om människor 
som inte har någon pro-
jektvana. 

Vad som händer när 
projektperioden löper ut 

vid nästa årsskifte är dock 
osäkert. Budgeten är ännu 
inte satt i Bryssel och Jord-
bruksverket har ännu inte 
beslutat vilken inriktning 
man ska välja under nästa 
Leaderperiod.

– Jordbruksverkets ut-
redare tycker att man 
kanske skulle fokusera 
på glesbygd, säger Torgny 
Lundquist.

Stora delar tas bort
Ett resultat av detta skulle 
kunna bli att landsbygds-
områden nära storstäder-
na försvinner från Leader-
projektet. Vilken i sin tur 
skulle innebära att stora 
delar av Skåne tas bort. 

– Det finns krafter som 
tycker att vi har det så bra 
här nere i Skåne att vi inte 
behöver några pengar till 
landsbygdsutveckling.

Leaderföreningarna i 
södra Sverige lobbar nu 
för att man inte väljer den 
inriktningen.

– Vi har bjudit ner stats-
sekreteraren på lands-
bygdsdepartementet i fe-
bruari och kommer att 
bjuda ner alla skånska riks-
dagsmän för att diskutera 
landsbygdsutveckling, sä-
ger Torgny Lundquist.

Torun BörTz
torun.bortz@ystadsallehanda.se

Idag håller vi stängt 
för inventering

och önskar alla våra 
kunder ett

riktigt 
GOTT NYTT ÅR.

Imorgon har vi öppet som vanligt igen

Projektet som engagerar   hela byn

landsbygdsutveckling

Oviss framtid  
för projektet
ystad. Inte många tusenlappar finns 
kvar i potten, ett år innan den pågå-
ende Leader-perioden är till ända. 
Och ingen vet ännu om det europeiska 
guldregnet kommer att fortsätta.

Fakta

Stor palett av projekt
 ■ några exempel på projekt 

som fått projektstödspeng-
ar (Eu-pengar plus pengar 
från kommuner och andra 
offentliga aktörer):

 ■ Sövdesjön: 31 875 kr till 
miljökonsekvensbeskrivning 
för att genomföra insatser 
som gynnar den biologiska 
mångfalden och ökar tillgäng-
ligheten.

 ■ Folkhemmet i östra Hoby:  
549 931 kr för att utveckla 
och permanenta Folkhemmet 
som aktivitetshus.

 ■ Gamla Lundavägen: 
724 000 kr för att göra vägen 
till en turistattraktion.

 ■ Borrby bio: 600 000 kr till 
digitalteknik.

 ■ PoFF: 378 000 kr till 
kompetensutveckling för 
konstnärer och konsthant-
verkare, för att stärka konst-
hantverket som näring och 
kulturområde.

 ■ Biogas färs: 441 500 kr för 
att studera möjligheterna att 
använda råvaror från lantbru-
ket för att producera biogas.

Europeiskt  
stödprogram

 ■ Leader är en metod för 
att utveckla landsbygden 
som används inom EU sedan 
ett 20-tal år tillbaka. Leader 
Ystad–Österlen omfattar 
Ystad, Simrishamn, Tomelilla 
och Sjöbo kommuner.

 ■ Tanken är att man genom 
invånarnas idéer och engage-
mang ska skapa projekt för att 
utveckla bygdens potential. 

 ■ Den som beviljar respektive 
avslår projektansökningar är 
den lokala Leaderföreningens 
styrelse.

 ■ Projekten finansieras till  
70 procent av EU-pengar,  
resterande 30 procent kom-
mer från kommunerna eller 
andra offentliga aktörer.

Hockeymålen har inte hunnit renoveras inför årets säsong men annars har rinken i Brösarp fått en allmän ansiktslyftning. För Fabian Rimfors och Gunbritt Johansson är det bara början. Foto: SpriSSe NilSSoN

– En turistinformation 
behövs inte bara för Brö-
sarp utan för hela Öster-
len. Norrifrån kan du inte 
åka till Österlen utan att 
passera Brösarp, resonerar 
Fabian.

Att projektet fungerat så 
bra hittills tror de båda be-
ror på att så många i byn 
engagerat sig. Dessutom 
har man fått med kommu-
nen på noterna. En repre-
sentant finns med på pro-
jektgruppens möten.

– Det blir ju lättare för 

kommunen om vi tar ini-
tiativ istället för att vi sit-
ter och surar och tycker att 
kommunen inte gör något, 
resonerar Fabian och får 
medhåll av Gunbritt.

– Det här är ett nytt sätt 
att samarbeta, ett sätt som 
vi hoppas ska bestå.

drömmen om  
ett liv på landet 
”Om det ska gå 
bra för oss krävs 
det att det går 
bra även för ki-
vik, smedstorp 
och sankt Olof. 
det sämsta vi 
kan göra är att 
stjäla folk från 
andra byar i sam-
ma situation.”
Fabian Rimfors

TExT:  
Torun BörTz
torun.bortz 
@ystadsallehanda.se

”i början försökte 
vi få kunskap från 
Jordbruksverket 
men det fanns inte 
mycket att hämta 
där. leaderfören-
ingarna i sverige 
har fått uppfinna 
hjulet allihop.”
Torgny Lundquist

lägenhet  
förstörd 
av raket
Trelleborg
En lägenhet på Odal-
vägen blev under  
nyårsnatten totalt  
utbränd efter att en 
raket gått igenom ett 
fönster och antänt in-
redningen. Ingen per-
son blev skadad.

Strax efter tolvslaget 
larmades räddnings-
tjänsten till lägenhe-
ten som ligger norr om 
Engelbrektsgatan i cen-
trala Trelleborg. 

Rökdykare skickades 
in i lägenheten eftersom 
man inte visste om det 
fanns någon person där. 
Det visade sig dock att  
lägenhetsinnehavarna 
inte var hemma.

– Men detta är en 
enorm tråkig följd av  
raketer. Det får stora 
konsekvenser för dem 
som har lägenheten. 
Hade det varit någon 
hemma när det hän-
de så hade det kunnat 
bli en katastrof, säger 
Per Holm, insatschef 
på räddningstjänsten i 
Trelleborg.

Valde att evakuera
Ytterligare någon lägen-
het i samma fastighet fick 
in rök men inte mer än att 
det kunde vädras ut. En 
barnfamilj i fastigheten 
valde att evakuera sin lä-
genhet och tillbringa nat-
ten på annat håll.

Polisen har upprättat 
en anmälan om allmän-
farlig vårdslöshet och in-
lett en förundersökning 
för att försöka få reda på 
vem som avfyrat den fyr-
verkeripjäs som gick in i 
lägenheten.

– Det har gjorts en 
del vittnesförhör och 
ska göras ytterligare så 
det finns förhoppnings-
vis möjlighet att komma 
fram i detta, säger Carita 
Gerdvard, inre befäl hos 
polisen i Ystad.

jEnny iSakSSon

nyårsolycka
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