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Boende upprörda över skräpig granntomt
Onslunda
Skräpet på grannens 
tomt skymmer deras 
hus så att varken polis, 
vaktbolag eller besöka-
re hittar dit. Det skriver 
två boende i ett brev till 
kommunen. 

På granntomten finns en 

tre meter hög silo med sand 
som sticker upp två meter. 
Där finns också ett skrot-
upplag med järnskrot, be-
tongbalkar, en nerklott-
rad djurtransportvagn och 
en kylcontainer. Silon och 
skrotet gör att det inte går 
att se brevskrivarnas hus 

från den allmänna vägen, 
vilket lett till att utryck-
ningsfordon och vaktbolag 
inte hittat dit. 

Grönsaksland upprör
De boende är också upp-
rörda över det grönsaks-
land som grannen anlade 

för ett antal år sedan och 
som de menar enbart an-
vänds som avstjälpnings-
plats för gammal plast och 
ogräs. 

De har vid flera tillfällen 
tidigare kontaktat Ystad-
Österlenregionens mil-
jöförbund men inte fått  

något svar. Inga åtgärder 
har tagits för att städa upp 
på tomten. Nu vänder sig 
de boende till kommunen 
och begär att de ser till att 
allt skräp rensas bort från 
granntomten.

Emma NiwéN

Skräp

Så här ser den ut, Fyledalen Uniteds jubileumströja. Foto: Per-oloF KiPPel

10-årSjubileum

Jubileumströja till 
slaget om Fyledalen
Fyledalen
Fyledalen United står för 
ett förenat Fyledalen som 
utgörs av Benestad, Hö-
gestad, Ramsåsa och Röd-
dinge. Tröjan är en special-
utgåva gjord till tioårsjubi-
leet av Slaget om Fyledalen.

Men en gemensam ju-

bileumströja betyder inte 
att byarna grävt ner sina 
stridsyxor. Den rivalitet 
som sedan begynnelsen 
funnits mellan byarna inför 
det stora slaget hålls vid liv 
genom häckling så fort till-
fälle ges.

Planeringen inför som-

marens stora höjdpunkt 
den 18 augusti pågår för 
fullt. Vård för årets Slaget 
om Fyledalen är Benestad. 

Tröjorna har tryckts upp 
i 150 exemplar och kan be-
ställas hos respektive bys 
ålderman.

LoLLo Bark

TOmelilla

My kind of jazz
 ■ Tomelilla Jazzklubb ar-

rangerar i samarbete med 
Jazzarkivet sommarjazz på 
torsdagar. Den 19 juli, mel-
lan klockan 14 och 16.30 
bjuder Lars-Erik Johnsson 
på ”My kind of jazz” i jazz- 
arkivets lokal i källaren 
under Kulturhuset. Ingång 
från husets baksida.

Brösarp

SM i grässlalom 
 ■ Brösarps alpina skid-

klubb arrangerar på fre-
dag, med start klockan 
14, slalomderby på gräs 
vid Ornahög skidcen-
ter ovanför Källagården  
i Brösarp.

Derbyt blir också Sveri-
ges första inofficiella SM-

slalomtävling på gräs. Täv-
ling är upplagd som paral-
lellslalom i utslagsfor. En 
derbyklass för lag och en 
allmän klass för individu-
ellt tävlande. Segrare i res-
pektive klass vinner ett par 
grässkidor.

Mellan klockan 11–13 
tävlingsdagen finns möj-
lighet att testa grässkidor. 
Den som känner för det 
kan sedan medverka i täv-
lingen om han/hon känner 
för det.

Banbesiktning klockan 
13.30. Prisutdelning och 
grillning från klockan 16. 
Senast tid för anmälan är 
klockan 13 tävlingsdagen. 
Ett tips för de som vill testa 
grässkidor är att om möj-
ligt ta med egna pjäxor, 
stavar och hjälm eftersom 
klubben har begränsat  
antal storlekar.

Stökig helg i Tomelilla
TOmelilla
Två fall av misshandel 
har anmälts till polisen 
under helgen och fyra 
bilar har fått sina rutor 
krossade. Polisen går 
återigen ut med en var-
ning: lämna ingenting  
i bilen.

Den första rapportera-
de misshandeln ska ha ägt 
rum i centrala Tomelilla 
under natten mellan fre-
dag och lördag. En man an-
mäler att han slogs ner av 
en okänd gärningsman så 
att han ramlade i marken. 
Mannen ska sedan ha blivit 
sparkad två till tre gånger i 

ansiktet. Mannen behövde 
inte uppsöka sjukvård för 
sina skador. Inga vittnen 
finns till det inträffade och 
gärningsmannen är okänd.

Den andra misshandeln 
ska ha ägt rum sent i lör-
dags kväll. Tre personer 
stoppar då en man som 
kommer körande i sin bil. 
De drar ut honom ur for-
donet och slår och sparkar 
på honom tills han blöder. 
Mannen behövde dock inte 
söka vård för sina skador 
under natten. 

Det finns flera vittnen 
som såg vad som hände och 
två personer har pekats ut 

som gärningsmän. Miss-
handeln rubriceras inte 
som grov.

polisen varnar
Flera fall av bilinbrott har 
också rapporterats. Det 
ena inträffade på en parke-
ringsplats i Brösarps back-
ar vid 17-tiden i söndags. 
Rutan krossades och en 
plånbok stals. 

I centrala Tomelilla fick 
tre bilar under helgen ru-
torna sönderslagna. Två av 
dem stod parkerade vid sta-
tionen och rutorna krossa-
des någon gång under nat-
ten mellan fredagen och 

lördagen. Inget stals från 
dem.  I den tredje bilen in-
träffade också inbrottet 
natten mellan fredag och 
lördag. En bilstereo stals 
från den. 

– Det är dagligen nu som 
nya bilar blir utsatta för 
stöld. Vi måste ännu en 
gång varna, det går inte att 
lämna någonting i bilen, då 
händer det. Det spelar ing-
en roll om bilen står på en 
parkering med många and-
ra bilar, säger Johan Hå-
kansson på polisen. 

Emma NiwéN

brott


