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Det första konkreta priuciplörsl get föl a t ö d · h 

vackra terrängparti rn i rö ' a  ps h· ekar u tm d 
riksväg 14 Kristianstad- stad till ett nationellt och 
internationellt fritidsparadis presenterades på tol's-
dagskvällen vid ett informationsmöte i Brösarps kom-
munalhus.. Det skisserade fri tidslandet, som bedöms 

I utredniuge  som gjorts av Kom-
munaltekniska Planeringsbyrån AB 
i .Borås på uppdrag av Tomelilla kö-
ping, påpekas bl a att ur översikt-
lig tiksplaneringssynpunkt man på 
senare tid ofta framhåller att Sve-
rige ur inte..T'tla.tionellt perspektiv ut-   
gör ,ett iritidsdistrikt för h la norra 
Europa. 

Som viktiga faktorer för ett fri-
tidsområde i terrängen kring Brös-
arps backar nämns bl a de naturli-
ga fö:::-u.tsättnin,garna för utförsåk-
ning och därigenom för slalombac-
kar av för södra Sverige intressant 
slag. JDQjlighf'ten att bygga ut en 
a.nlägg:n.ing mom ram  för aktiv 
naturvård utan störande ingrepp i 
landsbpsbild n • .det geografiska lä-
g t .med koT;ta; a vstånd1 till både 
badstrand och skogsbygd samt möj .. 
Iigheterna tål utfärder till en rad 
natur. och kttlturminnesmäxken. Man 
beton&J!' oek:så att en väl utbyggd 
anläggniing i B.rö$a!1> kommer aJt 
vpra .a-v stort vä,rde för näringslivet 
i bygdien. efte-l"SOm den kommer att 
skapa 'fä.rutsättningar iör arbetslö-
ner och annan inkomst av betyd.an  
die slag för anställda och företagare 
i o å(i'et. 

KEKREATlON 
; De viktigaste f\:Ullklicni.erna på det-
) ta skulle bli rekr-eation, motion och 
I $Port lb d41' sommar ocl1 vin ,. 

·v ,na.ltnlng och .ervitt. Anlagg-
ttlngiirn.a  är ovet'n ttni:J)g och ser .. 
 vice t&eslås bli förlagd till områ-
det öster ox;n riksväg 1.. och dit tör-
läus 0ekså ett centralt ororlde tör 
lek oeh inten&iv.motion. ÖVfil tno-
t.ion föra lk  förlagd till ett mrlde
väster om riksväg 14 och söder om 
VerkeAn. I dessa. terränfdelar finna 
ur aydsverak 1ynvinkel mycket atar-u. lutninpr. vilka lämpar &i& v·· 
för YintenJ)ort .. 
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ek.rea ·on nder en alltmer 


