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VÄLKOMMEN TILL 
BALANSTRÄFF

 Varför är det så viktigt med balans
Hur kan jag själv förbättra min balans

Caroline Hammaräng och Catrine Håkansson
sjukgymnaster i Tomelilla kommun bjuder in till träff.

Tid:  Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 13.00–15.00
Plats: Byavången, Stora samlingssalen
OBS:  Begränsat antal deltagare, 20 st. 
 Först till kvarn!

Anmälan till 0417-18423 mellan 
kl. 10.00–12.00
senast den 16 maj 2012

Tomelilla Bildkonstskolas elevutställning 2012

Öppet: tis–fre 10–17, lör–sön 12–16
www.tomelilla.se

Vernissage fredag 11 maj  kl.17–19 
  11.5–10.6

Bygglov för 
gårdsverk trots 
tidigare policy
tryde
Byggnadsnämnden har 
beviljat bygglov för att 
uppföra ett vindkraft-
verk i Tryde. Det före-
slagna verket ska pla-
ceras nära det område 
som redan har fyra stör-
re vindkraftverk, men 
enligt ansökan handlar 
det här om ett så kall-
lat gårdsvindkraftverk 
som i första hand ska 
betjäna den egna fastig-
hetens energibehov. 

Själva verket ska ha en ef-
fekt på 45 kW och navhöj-
den ligger på 37,5 meter. I 
den gällande översiktspla-
nen är maxhöjden 30 meter 
för att verket ska få kallas 
gårdsvindkraftverk och ti-
digare har byggnadsnämn-
den sagt att man inte bör 
utöka området med fler 
verk. 

Gäller inte detta verk
Nu tycker man att efter-
som det ska ligga 630 me-
ter längre bort så är det 
tveksamt om verket visu-
ellt kommer att upplevas 
som att det ingår i grup-

peringen. Dessutom tyckte 
man att det gällde lika sto-
ra verk och inte ett mindre 
som detta. 

Byggnadsnämnden säger 
att om riktvärdet för skugg-
bildning riskerar överskri-
das vid bostad, maximalt 
30 minuter per dag eller 

åtta timmars faktisk skugg-
tid per år, så måste skugg-
reducerande teknik instal-
leras. Fastighetsägaren ska 
också själv kontakta miljö- 
förbundet för att se om 
vindkraftverket utgör en 
anmälningspliktig åtgärd 
enligt miljöbalken. 

Vindkraftverkets ägare 
är också skyldig att monte-
ra ned verket inom tolv må-
nader efter att det tagits ur 
bruk.

Vindkraft i tryde

Brevid de större vindkraftverken i Tryde har ett mindre gårdsverk nu fått bygglov.
 foto: bass nilsson/arkiv

Hasse & Tage-
museet gör  
bra resultat

Verksamhetsberättelse

tomelilla
2011 var ett bra år för 
Hasse & Tage-museets 
vänner. Ett resultat på 
250 000 kronor ger 
möjligheter till inves-
teringar.

– Det är ett bra resultat, 
men vi var väldigt försik-
tiga i fjor, säger Lars Ot-
toson, ordförande i fören-
ingen som bildades som-
maren 2010 och som tog 
över driften av museet 
från kommunen samma 
årsskifte.

– Egentligen är det inte 
meningen att vi ska gå 
plus. Alla pengar ska gå 
in i verksamheten. Men 

i år vågar vi investera en 
del. Bland annat i ett ökat 
öppethållande.

Totalt hade museet öp-
pet 950 timmar och där-
utöver för bokade grup-
per. Hela 8 500 personer 
besökte museet som alltså 
satte publikrekord. Något 
som föreningen förklarar 
med det nyöppnade café-
et och museishopen.

Under 2012 är det Lars 
Ottoson i sällskap av Kris-
tina Fröling och Magnus 
Ingvarsson som tar över 
ansvaret för driften av ka-
féet, galleriet och försälj-
ningen.

Emma LawEsson

Bibu vill locka fler lärare
tomelilla/lund
Bibu, scenkonstbiennalen 
för barn och unga i Lund, 
söker efter lärare som är in-
tresserade av att delta i en 
workshop med Paul Col-
lard, vd för den internatio-
nellt uppmärksammande 
och prisade brittiska orga-
nisationen Creativity, Cul-
ture and Education (CCE). 

Biennalchefen och Smed-
storpsbon Pia Paglialunga, 
som porträtterades i Ystads 

Allehanda häromdagen, 
hade gärna sett att även lä-
rare från Tomelilla tog sig 
tid att delta.

– Det hade varit jätte-
roligt att få dit lärare här-
ifrån mina hemtrakter, sä-
ger hon.

Jobbar i par
I workshopen parar Paul 
Collard samman lärare och 
konstnärer, som upplever 
Bibu tillsammans utifrån 

en frågeställning som lära-
ren tar med sig.

Tanken är att sporra till 
insikter om hur kultur kan 
införlivas i undervisningen 
på ett bättre sätt.

svårt att ordna
Men enligt Pia Paglialunga 
är det svårt att hitta lärare. 
Inte på grund av bristande 
intresse, utan snarare för 
att de måste avstå tre hela 
skoldagar till förmån för 

Bibu, vilket inte alltid är så 
lätt att ordna rent organi-
satoriskt.

För att ändå locka till sig 
pedagoger lovar hon nu att 
Bibu bjuder på själva del-
tagandet på festivalen, allt 
från workshops och semi-
narier till föreställningar, 
om lärarna samtidigt deltar 
i Paul Collards workshop.

– Det är en fantastisk 
möjlighet!

Johan BEntzEL

Gratis workshop

tomelilla

Föreläsning 
om lika värde

 ■ På torsdag den 10 maj 
ska Studieförbundet vux-
enskolan och ABF har fö-
reläsning om människors 
lika värde och rättigheter 
på Österlens folkhögskola. 

Det är folkhögskolelära-
re Göran Göransson som 
håller i föreläsningen som 
startar klockan 18.30. Pri-
set är 50 kronor som går 
till ”Flickors utbildning i 

byn Enkokidongoi” i Ke-
nya. Rubriken för föreläs-
ningen är ”Lite snack och 
mycket verkstad”.

tomelilla

Vårmarknad  
på byagården

 ■ På lördag är det Vår-
marknad på Byagården 
i Tomelilla. Mellan kl 10 
och 13 kan man köpa och 
sälja växter, höns och kan-
ske smådjur. Det blir ock-
så kaffeservering.

Brösarp

Prova åka 
grässkidor  
i Brösarp

 ■ På söndag den 13 maj lå-
ter Brösarp alpina skid-
klubbs medlemmar och 
andra intresserade att tes-
ta sporten grässkidor. Man 
håller till vid skidliften un-
der dagen, med start klock-

an 11, och det bästa är att 
ta med sig egna skidpjäxor.
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Dags nominera 
till Årets 
företagare

 ■ Nu är det dags att nomi-
nera kandidater till utmär-
kelsen Årets företagare. 
Vem som helst kan nomi-

nera och alla som skickar 
med en motivering till Fö-
retagarna senast den 20 
maj deltar i en tävling. 

Årets företagare ska ha 
utfört en prestation i sin 
kommun och vara en före-
bild för andra företagare.

Varje lokalförening av 
Företagarna utser en jury 
som gör en gallring bland 
de nominerade för att hitta 
ett antal intressanta kandi-

dater. Utdelningen av ut-
märkelsen sker på torget i 
samband med firandet av 
nationaldagen den 6 juni.

Den lokala vinnaren no-
mineras sedan till region-
finalen. Företagen som ut-
ses till Årets Företagare i 
regionen Syd nomineras 
till Årets företagare i Sveri-
ge, som utses under festliga 
former i Stockholm under 
slutet av året.
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