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Telias kopparnät
släcks på flera håll
● ●I april 2018 stänger Telia kopparnätet i fyra områden i Tome-

lilla kommun – Bollerup, Bertilstorp, Eljaröd och Fågeltofta.
Enligt Telia berörsA14
cirka
230 kunder, hushåll och företag.
/ Sjöbo
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Tomelilla. I fjor släcktes

kopparnätet ner på många
håll i Sjöbo kommun, där
totalt kring 900 kunder
fick byta till andra lösningar, i allmänhet mobila
sådana, för telefoni och internet.
Och nästa år kommer turen till flera områden i
Tomelilla kommun.
På Telias hemsida finns
en länk till sidan ”Framtidens nät” – där man kan
hitta information om vilka
områden som står på tur
för stängning av kopparnätet.

Och av den information

som finns där om vilka
områden som är aktuella
för nersläckning under
2018 framgår att fyra områden i Tomelilla kommun
berörs.
Det handlar om Bollerup, Bertilstorp, Eljaröd
och Fågeltofta, och totalt
är enligt Telias uppgifter

Telia erbjuder
mobil lösning när
kopparnät släcks
De 900 abonnenter som
blir utan bredband och
telefon när Telia släcker
kopparnätet den 30
november, erbjuds nu en
mobil lösning som uppges vara driftssäker.
Sjöbo. Redan när nedsläckningen aviserades
förra året förklarade Telia att kunderna skulle
erbjudas en mobil lösning för telefoni och datoruppkoppling.
– Men jättemånga har
varit oroliga över hur det
skulle fungera, eftersom
de upplever att mobiltäckningen är för dålig,
säger Napoleon Truedsson, IT-chef i Sjöbo kommun.

rar här, och därför söker
vi nu testpiloter i de olika
områden som berörs, säger Napoleon Truedsson.
Efter att ha beviljats
statliga bidrag kommer
Teleservice att bygga ut
fiberkabel på stora delar
av landsbygden. Det dröjer dock några år innan
utbyggnaden är klar, och
fram till dess erbjuder
Teleservice också en
trådlös anslutning för
datatrafik och telefoni,
åtminstone i de östra delarna.
– Det är bra för kommuninvånarna att det
kommer att finnas två alternativ att välja mellan,
menar Napoleon Truedsson.

YAlösningen
23 juni
2016.
är att monte- de områden i Sjöbo komra en ytterantenn på de
hus där mobiltäckningen
inte är tillräcklig. Enligt
Telia har den metoden
testats och fungerat bra
på andra håll.
– Men vi vill se med
egna ögon att den funge-

mun som berörs av Telias
nedsläckning den 30 november är Alestad, Bjälkhult, Brandstad, Klasaröd, Näsby, Tolånga,
Vallarum, Vanstad och
Övedskloster.

omkring 230 Teliakunder,
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Vandalisering på förskola

Det sportiga
lovet stundar
i Tomelilla
Allt från bordtennis till
biholkar. En massa roligheter att göra finns det under
det stundande lovet i
Tomelilla – för både stora
som små som vill ha sportlovskul.

brandStad. Brandstad förskola utsattes för vandalisering natten mellan måndag och tisdag. När förskolan skulle öppnad på tisdagsmorgonen upptäckte
personalen att någon brutit upp två förråd under natten. Möbler och leksaker var förstörda, ett fågelbord
omkullvräkt och en vattenslang sönderskuren.

Fler företag drabbade av bilinbrott
Sjöbo. Ytterligare en stöld på Planteringsgatan i Sjöbo natten mellan onsdag och torsdag har polisanmälts. Ett företag fick kapellet på en bil sönderskuret.
Tjuven tog ett motorspett och en borrmaskin, värt
20 000 kronor. Samma natt stals handverktyg och
borrmaskiner från en annan företagsbil vid gatan.

Moped stulen under natten
Sjöbo. En tonårspojke i Sjöbo fick sin moped stulen
natten mellan måndagen och tisdagen. Han ställde
den utanför trappuppgången på Ågatan i måndags
kväll, men morgonen efter var den borta.

ystads allehanda
torsdag 23 juni 2016

Britt Risberg 0416–192 11, Matz Jönsson 0416–192 12
red.sj@ystadsallehanda.se Fax: 0416-189 83
Norregatan 1C, 275 30 Sjöbo
Företagsannons: 0411-55 79 15 Privatannons: 0411-55 79 79

ADSL ha skaffat sig en an- ningen med en särskild
Martin Johnson från Minnesota har släktforskat sedan han var
nan
lösning.
antenn
utanpå huset.
barn.
Familjen
härstammar ur den stora Helje
Mattsson-släkten
från Kumlatofta.
midsommarafton
sig Martin
ochsida
Rachel
I ett brevPåtill
kommun- gifterFrån
Telias
har man
i Everlövs
kyrka. och kommu- än så länge bara gått ut
ledningen
nens bredbandsansvariga med informationen till
skriver Telia att man kom- kommunen. Gången när
mer att ”via dialog och det gäller informationen
samarbeten med andra öv- till de kunder som berörs
riga operatörer i koppar- är sedan att det skickas ut
nätet verka för att de kun- information ungefär ett år
der som påverkas av över- före nersläckningen, begången blir informerade i rättar Inger Gunterberg,
god tid om när deras nuva- presskontakt på Telia.
rande tjänst upphör”.
Den första informationen
Nersläckningen är en del i är mer allmänt hållen. Unkopparnätets ägare Telias gefär ett halvår före nermodernisering av kom- släckningsdatum kommer
sedan ytterligare informamunikationsutrustningen, där omoderna delar av tion till kunderna, med
kopparnätet läggs ner för mer specifika ersättningsMartin Johnson och Rachel Knudson ska gifta sig i Everlövs kyrka på midsommarafton. Även prästen Gert Nilsson från Ystad
som ska viga paret är medlem i Helje Mattssons släktförening, som är anledningen till att bröllopet äger rum här. Paret har också
att ersättas av mobila lös- erbjudanden, uppger Ingfått tillfälle att se sig om i omgivningarna, till exempel i Östarp.
ningar eller på sina håll fi- er Gunterberg.
ber.
När det gäller andra lösningar för telefoni och
TEXT
bredband erbjuder Telia
Ulrika Wangel
för sin del olika mobila vaulrika.wangel
@ystadsallehanda.se
rianter, där man om så be0417-125 87
internet så hittade jag av till den stora dagen.
öStarp
hövs
mottagen slump släktföreningrån början förbättrar
var det
Foto: tobias Wahlberg

Gifter sig i ”Everlove”
på midsommarafton
F

tänkt att Martin
Johnson och Rachel
Knudsons
smekmånad skulle tillbringas i Skandinavien,
där de båda har rötter.
Men sedan gick de på amerikanskt manér ”all in” och
valde att förlägga hela
bröllopet på denna sida
Atlanten, och närmare bestämt i Everlövs kyrka.
– När vi fick höra att kyrkan hette ”Everlove” så
gick det ju inte att stå
emot, konstaterar Martin
Johnson.

Han är bosatt i svenskbyg-

den runt Minnesota och
har ända sedan han var liten varit intresserad av sin
svenska bakgrund. Genom
släktforskning har han fått
reda på att mormors far
var ättling till Helje Mattsson från Kumlatofta i Sjö-

”Jag älskar att vara
här. Jag kan tänka mig
att flytta hit om
Donald Trump vinner
presidentvalet”

Martin joHnSon
Minnesota

bo kommun.
Mormoderns far föddes i Dalby
och bodde under barndomen i Södra Sandby. På
1890-talet reste fadern i
familjen till USA, och 1902
följde resten av familjen
efter.

Helje Mattsson släktför-

ening har omkring 10 000
medlemmar bara i Sverige
och är en av landets största
släktföreningar.
– En dag för två år sedan
när jag satt och surfade på

ens hemsida, som då inte
fanns på engelska, berättar Martin Johnson.
Han skickade då en vänförfrågan till Helje Mattssonföreningens Facebooksida för att få kontakt.
– Jag accepterade inte
vänförfrågan först. I och
med att han var amerikan
och inte hade någon offentlig information så
trodde jag att det var någon som spammade, säger
föreningens kassör Åsa
Bergström och ler åt minnet.

Efter en tid skickade Mar-

tin ett mejl till föreningen,
där anknytningen till släkten tydliggjordes. Efter det
har Martin och Åsa haft en
nära kontakt. Det är också
Åsa som har arrangerat
rundresan i Skåne som paret har varit på i upptakten

bröllopsparet har varit i
Skandinavien sedan den 8
juni. Förutom att besöka
Martins rötter i Skåne och
Småland har de också varit i landskapet Buskerud
väster om Oslo, där Rachel
har sina rötter.
För Martin är det första
gången som han är utanför Nordamerika. Rachel
har dock besökt Europa tidigare. De är båda överväldigade av det vackra landskapet och av att alla människor de har träffat har
varit så vänliga.
– Jag älskar att vara här.
Jag kan tänka mig att flytta hit om Donald Trump
vinner presidentvalet, säger han halvt på skoj.
tobiaS WaHlbErg
tobias.wahlberg@trelleborgsallehanda.se

Under hela veckan är
Österlenbadet öppet och
på bioduken visas flera filmer från eftermiddagen
till kvällen. Platsen är Riobiografen.
För den som vill ha naturupplevelser anordnar
Naturum Stenshuvud allt
från fågelholksspikning
till vildmarkshajk. Man
kan gå in på deras hemsida

17-åringen skulle bara
prova hörlurarna, i en
dator utanför kassorna.
Den förklaringen köper
inte tingsrätten som
dömer till dagsböter för
snatteri.
Tomelilla. Det var i oktober som en 17-åring
olovligen tog hörlurar
värda 199 kronor på Bo
Ohlsson i Tomelilla.
17-åringen har nekat till
brott, och hävdat att hen

skulle testa hörlurarna i
en dator bortom kassalinjen. Men vittnesmål
från butikspersonal och
att 17-åringen i sitt handlande bröt upp förpackningen och stoppade
hörlurarna i fickan ledde
till fällande domslut i
Ys t a d s
tingsrätt.
17-åringen döms för
snatteri och påföljden
blir 30 dagsböter á 50
kronor.
Moa Skimutis

Chans åka utför
i Brösarp i helgen
BASK räknar med att
hålla öppet i slalombacken i Brösarp i helgen.
Brösarp. Det är inte så
värst ofta det är alpint väder i Ornahögsbacken i
Brösarp där BASK, Brösarps Alpina skidklubb,
håller till. Men nu har det
kommit såpass med snö
och kylan verkar hålla sig
– så att entusiasterna i

klubben räknar med att
kunna hålla backen öppen och liften igång i helgen. Öppettiden är 10 till
15 båda dagarna och
man ska också försöka
hålla igång grillen för
den som vill grilla något
medhavt. För mer info
kan man kolla klubbens
facebooksida och hemsida, www.ornahog.se.
Ulrika Wangel

Man smet från krock med vägg
Tomelilla. En bilist i 25-årsåldern misstänks för flera
trafikbrott efter en åktur i snövädret på onsdagskvällen. Det var mellan 20 och 20.40 som bilisten körde in
i fasaden på ett hus på Byggmästaregatan så att det
uppstod skador på putsväggen.
Föraren avvek från platsen utan att ge sig tillkänna,
men en polispatrull fick senare tag på den person som
misstänks. Eftersom fordonet var avställt är föraren
misstänkt för flera olika trafikbrott, uppger kommunpolis Anna Sjöblom.

Anställd ville inte betala tillbaka

Tomelilla. På Konsthallen

blir det familjekul med efterföljande tuschverkstad
på måndag den 20 februari klockan 13.00. Samma
dag kan man även prova
på att skjuta med luftgevär
på Kverrestads skytteförening mellan 18.30 och 20
Även Andrarum–Brösarp
skytteförening och Tomelilla skytteförening har
luftgevärsskytte.

Snatteridömd
17-åring ”skulle
bara prova lurar”

Tomelilla. En arbetsgivare har anmält en anställd till
polisen för olovligt förfogande. Händelsen som ska
ha ägt rum i januari, bestod i att arbetsgivaren enligt
anmälan betalat ut för mycket i lön till en anställd.
Den anställda har sedan inte velat lämna tillbaka de
felaktigt utbetalda pengarna.

Kulturhuset med Tomelilla konsthall är en av platserna för sportlovskul.

och kika på vilka tider och
dagar som gäller.
Spela i band eller bygg
ett instrument?

På Kastanjeskolan sätter

man ihop olika band samt
provar att spela ihop, datumet är måndag den 20 februari. På slöjdsalar på
Lindeborgsskolan och
Smedstorp kan man med

hjälp av plaströr, makaroner, folie och plåtburkar
bygga instrument.

Eller vad sägs om att öva
din backhand hos Tomelilla AIS Bordtennis? Turneringsspel eller prova på
bordtennis erbjuds under
måndagen på Kastanjeskolan.
På hembygdsgården och

Foto: Sprisse Nilsson

borstmuseet i Onslunda
kan du prova på borstbindning och även bygga
en biholk. Tisdag och torsdag klockan 10–14 finns
möjligheten för den som
känner sig kreativ.
Hela sportlovsprogrammet med exakta tider finns
på Tomelilla kommuns
hemsida.
Moa Skimutis

Tel. 0417-150 00

www.biografforeningen.com

AssAssin’s Creed
11,15/2 21:00
1h55m 15år
JACkie
13/2 20:30. 1h39m 15år
BAmse oCh
häxAns dotter
10/2 16:30. 11,12/2 14:30
1h5m BT
sing
11,12/2 16:00
1h48m BT
den lyCkligAste
dAgen i olli mäkis liv
11,14/2 20:30, 15/2 14:15
1h31m 15år
hundrAettåringen
som smet från
notAn oCh försvAnn
10,11,13-15/2 18:15
1h48m 11år
moonlight
10,15/2 20:30
1h51m 11år

vAiAnA
11,12/2 16:15
1h54m 7år
fifty shAdes dArker
10-16/2 18:30. 15/2 14:00
1h58m 15år
lA lA lAnd
12,16/2 18:15
2h8m BT
xxx: the return
of xAnder CAge
12,14/2 21:00
1h46m 11år
resident evil the finAl ChApter
12,16/2 20:30
1h47m 15år
split
10,13,16/2 21:00
1h57m 15år
the lego®
BAtmAn movie
10/2 16:15. 11,12/2 14:00
1h44m 7år

