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PÅ TORGET
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Nystekt sill

TOSTERUPS KYRKA

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Torsd. den 16 aug. kl. 19.00

Medv: Gruppen La Corda
Musik från medeltid till barock 

Framförs med sång, viola da gamba, renaissansluta,
barockgitarr av Sigrid Sjöstrand, Eva-Lis Karlsson,

Gertrud Sunesson-Wessman och Karin Palm Lindén.

VÄLKOMNA!
 

Bilister tvingas 
använda utfart  
med skymd sikt

Från sitt hem utanför Lun-
narp kunde han förr ta tre 
olika vägar när han skul-
le till jobbet. Men efter in-
cidenten 2005, när en po-
lisbil kolliderade med ett 
tåg och en polisman avled, 
togs två järnvägsövergång-
ar bort. När de boende på 
den enskilda vägen tidiga-
re kunde köra en omväg 
och ta sig ut på en lugnare 
strecka med god sikt finns 
nu bara ett sätt att ta sig ut 
från den lilla grusvägen, en 
svår korsning till väg 11.

Väg 11 är en 90-väg, med 
både är en skarp sväng och 
en nivåskillnad vilket med-
för att man knappt ser de 
andra bilarna förrän det är 
för sent.

Blev påkörd
För några år sedan skulle 
en boende svänga in på de-
ras enskilda väg och blev då 
påkörd bakifrån så att hela 
bilen blev skrot. Lyckligtvis 
klarade sig föraren.

– Man ska inte behöva 
köra till jobbet med livet 

som insats, säger Johnny 
Wolmer.

Då han är ordförande i 
den enskilda vägens väg-
förening så har han pra-
tat med både Banverket 
och Vägverket men aldrig 
fått några sympatier för sin 
klagan.

Sikten hindras
För tillfället växer majsen 
sig hög vid t-korsningen 
där den lilla grusvägen och 
väg 11 möts. På vintern är 
det likadant men då med 
en snövall som hindrar sik-
ten, säger han.

När de andra vägarna 
stängdes av så lämnade han 
tillsammans med en gran-
ne in ett överklagande till 
tingsrätten. Ett överklagan-
de de dock valde att inte gå 
vidare med.

– Om vi förlorade så skul-
le vi få stå för rättegångs-
kostnaderna, och det känns 
som att vi har små chanser 
mot två jättar som Vägver-
ket och Banverket, säger 
Johnny Wolmer.

Som läget är nu så kör 
Johnny Wolmer in till Lun-
narp och vänder när han 
kommer österifrån på väg 
11. Detta så att han kan göra 

en högersväng, en vänster-
sväng är för riskabel.

Han tror att ekonomin 
har en stor del i varför ing-
et har gjorts åt vägen. Där-
för stack det lite extra i ögo-
nen när Vägverket byggde 
en barriär och grodtunnel, 
precis vid vägkorsningen, 
något som kostade dem 
runt en miljon kronor.

Vad han ska göra för att 

få gehör vet Johnny Wol-
mer inte, men något måste 
göras menar han.

TexT: Kalle 
BendroTh
kalle.bendroth 
@ystadsallehanda.se

Lunnarp. Det är svårt att ta sig in på den 
lilla enskilda vägen och ännu svårare att 
komma ut från den. Något måste göras, 
menar vägföreningens ordförande Johnny 
Wolmer.

FaRlig uTFaRT

Johnny Wolmer är alltid beredd på att köra rakt över väg 11 till en liten grusväg om en bil skulle 
komma för snabbt från sida. Foto: Bass NilssoN

Oscar Blomqvist satsar för fullt i ett av de nybyggda hoppen. Foto: FaBiaN RimFoRs 

MountainBoard 

Test av begbrädor i Ornahög skidcenter 
Brösarp
Oscar Blomqvist i Brös
arp kör mountainboard, 
snowboard med hjul, 
och i helgen arrangera
de han en camp på  
Ornahög skidcenter  
i Brös arp. 

– Det här är en ny sport 
i Sverige, säger han. Den är 
mycket populär i Tyskland 

och England och nu vill vi 
introducera den här hem-
ma. Vi hade ett 30-tal besö-
kare i alla åldrar som testa-
de backen här på Ornahög. 
Bland andra folk från Mal-
mö, de vi köpt brädorna av, 
som tyckte terrängen här 
var perfekt för mountain-
board.

Oscar har sökt och fått 

leaderpengar för detta och 
tanken är nu att i Brösarp 
arrangera camps årligen. 
Närmast ska han utveckla 
banor med hopp i olika svå-
righetsgrader på gräskul-
larna vid Ornahög.

Som att åka snowboard
– Att åka mountainboard 
är som att åka snowboard 

på hjul med starka drag 
av skateboard, säger Os-
car som arrangerade hel-
gens camp tillsammans 
med Team satisfy, Action-
bolaget och Brösarps alpi-
na skidklubb.

lollo BarK
lollo.bark@ystadsallehanda.se

Tomelilla

Sommarjazz  
i Kulturhuset

 ■ På torsdag, den 16 au-
gusti, mellan klockan 14 
och 16.30 gästas Tome-
lilla Jazzklubb av Göran 
Ahlström som ska bjuda 
på ”Femton musikaliska 
höjdare”.

Jazzklubben som ar-
rangerar Sommarjazz 
tillsammans med Jazz-
arkivet har sina lokaler 
i källaren under Kultur-
huset. Det är ingång från 
baksidan av huset.

Tomelilla

Prova på 
tävlingsdrill

 ■ I eftermiddag mellan 
klockan 17 och 18 håller 
Tomelilla tävlingsdrill 
öppet hus i Tomelilla 
sporthall. Då är både 
tjejer och killar välkom-
na dit för att testa drill-
ning. 

Klubbens äldre drilla-
re är på plats och visar 
sina program. 


