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PETTERSSONS BILDEMONTERING
I TOMELILLA AB
håller stängt 13/7-31/7

Brösarp-Tranås församling

Vägkyrka i Brösarps kyrka 13-23 juli (förlängt till 23 juli) kl.11-15 
Vägkyrka i spjutstorps kyrka 13, 14 juli kl.11-15 
Vägkyrka i Eljaröds kyrka 15-17 juli kl.11-15

Torsdag 9 juli 
musikandakt i Onslunda kyrka kl.13.00 m m 
susanne Holmström

Söndag 12 juli 
friluftsgudstjänst vid Verkasjön kl.13.00 T s 
systrarna Thorén, nils Ove persson dragspel

Måndag 13 juli 
musikandakt i Brösarps kyrka kl.18.00 D g D 
Johan Danving, Johanna Jingnert, Oscar Ottosson

Torsdag 16 juli 
andakt på Brinkehem m m

1  Varför är ni i Brösarp?
– Vi har varit uppe på 
Brösarps backar, vi blev 
rekommenderade att åka 
hit av vänner. I dag har vi 
varit på en dagstur i 
Skåne. Det är första 
gången vi är på Österlen.

2  Vad har ni gjort i dag?
– Först fikade vi i Åhus, 
sedan var vi i Simris-
hamn för att äta lunch på 
gågatan och sedan åkte vi 
till Kiviks musteri.
3  Vad tycker ni om 

Österlen? 
– Det är jättespännande 
landskap här, nästan lite 
exotiskt. Vi känner igen 
landskapet från filmer 
som ”Äppelkriget” och 
”Bombi Bitt och jag”, det 
är kul. 
4  Tänker ni komma 

 tillbaka?
– Ja, det är vi jättesugna 
på. Det finns ju mycket 
kvar att se. Nästa gång 
åker vi till Ales stenar och 
Glimmingehus.

CeCilia UddenfeldT

AnnA-LenA och PAuL 
Andersson, från 
Vänersborg. 

@ Dagens turist

”Det är jätte-
spännande 
landskap här, 
nästan lite 
exotiskt”

Färska visor om 
Tomelilla 150 år
På söndag den 12 juli går 
föreningslivets firande av 
Tomelillas 150-årsjubi-
leum vidare med en kon-
sert med nyskrivna visor i 
bondkomisk anda i 
Stadsparken.

Tomelilla. Det är fören-
ingen Tomelilla byagård 
som arrangerar och under 
konserten bjuder grup-
pen Kabusatoner på en 
kavalkad med musik som 
knyter an till den lilla ”sju-
gårdarsbyns” utveckling 
till modernt samhälle.

Kabusatoner har en del 
medlemmar med Tome-
lillakoppling.

Irene Landén som 
sjunger och ibland spelar 
flöjt är Tomelillatös, och 
trumpetaren Jörgen 
Åkesson är känd som 
ledare för Tomelilla ung-
domsorkester. De andra 
medlemmarna är Lolita 

Isacsson och Louise Ols-
son på fiol, och Mattias 
Bengtsson som spelar på 
treradigt durspel.

Och det var Mattias 
Bengtsson som när han 
tillsammans med några 
av de andra uppträdde på 
Byagårdens midsommar-
firande fick höra talas om 
150-årsjubileet – och fick 
idén att bidra med egen-
skrivna texter och musik.

– Jag skriver visor i 
bondkomisk anda, berät-
tar Mattias Bengtsson 
som även om han bor i 
Kabusa och har anor från 
Tomelilla.

Konserten är gratis och 
äger rum i Stadsparken 
klockan 14. Besökarna 
uppmanas ta med egen 
kaffekorg och något att 
sitta på, hälsar Thomas 
Leandersson från fören-
ingen Tomelilla Byagård.

Ulrika Wangel

Inbrottsförsök 
hos Brösarpsbo
Natten till onsdag för-
sökte någon bryta sig in  
i en lägenhet i Brösarp.

BrÖsarp. En Brösarpsbo 
vaknade natten till ons-
dag av att någon försökte 
bryta sig in i hans lägen-
het. 

Mannen vaknade av att 
hunden skällde och det 
hördes oväsen. När han 

tittade ut såg han enligt 
polisanmälan en mörkt 
klädd person lämna plat-
sen, berättar Sten Malm-
qvist vid polisen.

Dörren till lägenheten 
ska också ha fått brytmär-
ken i samband med 
inbrottsförsöket.

Ulrika Wangel

●● Migrationsverket har i nuläget inga säkra besked att ge om när 
det kan bli aktuellt att Stora Hotellet blir asylboende, bland annat 
beroende på att inga avtal får skrivas i väntan på besked från 
 förvaltningsrätten i Linköping.

Tomelilla. Stora Hotellet i 
Tomelilla står nu på plats 
nummer 30 av 45 i rangord-
ningen på Migrationsver-
kets lista över företag som 
antagits som eventuella 
leverantörer av asyl boende. 

Det handlar om den 
sjunde upphandlings-
omgången av tillfälliga 
asylboenden för Migra-
tionsverkets region Syd.

Region Syd omfattar 
Skåne, Blekinge och delar 
av Småland.

Hur lång tid det kan tänkas 
ta innan Stora Hotellet kan 
bli aktuellt som flykting-
boende kan man på Migra-
tionsverket inte uppge i 
nuläget, uppger myndig-
hetens presstjänst. Den 
mest akuta anledningen är 
den överprövningsprocess 
om upphandling nummer 
sju som pågår i förvalt-
ningsrätten i Linköping, 
och där förvaltningsrätten 
utfärdade inhibition – vil-
ket innebär att inga avtal 
kan tecknas förrän inhibi-
tionen hävts. 

Även när inhibitionen 

väl hävs finns det flera fak-
torer som gör att det är 
svårt att säga när det kan 
bli aktuellt med avtal för 
Stora Hotellet, uppger man 
från Migrationsverkets 
presstjänst till YA.

– Vi vet inte när domstolen 
kommer häva inhibitio-
nen, och även efter att de 
gjort det så går vi efter 
rangordningslistan och 
efter behovet av boende-
platser, skriver Johanna 

Måhlén på presstjänsten 
till YA.

Hon påpekar också att 
eftersom Stora Hotellet lig-
ger på plats 30 i listan kan 
det ta ”en liten stund” 
innan man kommer dit  
– och när och om beror på 
behovet.

tEXt
Ulrika Wangel

ulrika.wangel
@ystadsallehanda.se

0417-125 87

Stora Hotellet i Tomelilla. Foto: Mark Hanlon

% Fakta

Upphandling 
överklagades

I maj presenterade 
 Migrationsverket besluten 
från direktupphandling sju 
av tillfälliga asylboenden.
Ett av företagen som 
var med på listan över 
eventuella leverantörer i 
 Migrationsverkets region 
Syd var Famnen Förvalt-
ning AB, ett Norrköpings-
baserat företag som vid 
ett eventuellt avtal kom-
mer att hyra hotellet av 
ägarna för att driva asyl-
boende med 120 platser. 
Men tilldelningsbesluten 
i upphandlingen överkla-
gades, och i slutet av maj 
beslutade tingsrätten i 
Linköping om inhibition - 
stopp för verkställandet 
av beslut - under över-
prövningen. 
I juni hävdes inhibitionen 
för regionerna Stockholm, 
Väst och Mitt, men den 
gäller än i Region Syd.

Oklart när hotell 
kan bli boende

rättelse
En tid blev fel i gårdagens artikel om ponnytravet i helgen. 
Rätt är att söndagens tävlingar börjar klockan 12, Ponny- 
elitkampen beräknas äga rum cirka 14.30.

Klotter på skola polisanmält
Tomelilla. Allt som skrivs eller målas på väggar är inte 
lika lagligt eller önskvärt. 

Polisen har fått in en anmälan om skadegörelse 
genom klotter från Kastanjeskolan, där någon under 
den gångna helgen klottrat med sprejfärg så att sane-
ring krävs. Klottret har kommit dit någon gång mellan 
fredagen och söndagen, enligt anmälan.

Snart dags för 
Brösarpsslalom
SM i grässlalom som bli-
vit en tradition i Brösarp 
anordnas den 17 juli. 

ornahÖg. Kvalåkningen 
fredag 17 juli är mellan 
klockan 10 och 12. 

Sista anmälningsdagen 
för lägre pris är fredag 10 
juli, men det går bra att 
efteranmäla sig på täv-
lingsdagen.

I år kommer det att fin-
nas barngrässkidor för 
deltagare under 8 år. Den 

snabbaste i tävlingsklas-
sen 15 år och yngre vinner 
ett par grässkidor. Dess-
utom har en tjeckisk skid-
tillverkare sponsrat täv-
lingen med 100 kilo gräs-
skidor. 

Tävlingen äger rum på 
Ornahögs skidbacke och 
arrangeras av Brösarps 
Alpina Skidklubb.

Klockan 15 blir det pris-
utdelning och vid 17 är det 
after ski på Talldungen.  

CeCilia UddenfeldT


