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Massprotest mot
vindkraftplaner
Tomelilla. Kommunen har fått in
drygt hundra protester mot de vindkraftverk som Högestad & Christinehof
tillsammans med HS Kraft planerar att
bygga i Tjörneröd och Brostorp.
I ett gemensamt utskick
har 92 grannar och naturgäster också skickat sina
synpunkter till Tomelilla
och Sjöbo kommun, samt
länsstyrelsen. Det handlar
inte bara om namnlistor
utan en tjock lunta där var
och en har skrivit hur just
den upplever planerna.
”Som boende i områ-

det vill vi framföra att vi
inte önskar vindkraftverk
i området. Kraftverk passar inte in i landskapet och
inte i våra liv” skriver man
i det inledande brevet och
poängterar att landskapets
höga natur- och kulturvärden, artrikedom samt rikedom på tystnad skulle hotas.

Som YA skrivit om tidigare vill Högestad Christinehof fideikommiss bygga tre
vindkraftverk i Tjörneröd
mellan Bontofta och Ludaröd. Närmsta täta bebyggelse är Eljaröd som ligger
drygt två kilometer bort.
Vinkraftverken har en höjd
på omkring 200 meter, vilket innebär att de skulle bli
bland de högsta i Sverige.
Kulturarbetare
Bland insändarna finns
många kulturarbetare som
vill stötta människorna
i bygden.
”Det måste vara möjligt
att finna en plats för vind-

kraften som inte skär in
i en så fantastisk biotop
som fått skydd”, ”Jag brukar skryta med att den här
delen av Skåne skulle ha
varit exploaterad och uppstyckad om inte stora marker hade ägts av en så unik
markägare som Carl Piper”
och ”HS Krafts text om att
vindbruksparken bara skulle störa enstaka jägare och
en och annan förbipasserande vandrare är som ett
hån mot mig och alla andra
som bor nära” är bara några av synpunkterna.
Någon citerar till och
med Astrid Lindgren ”Om
man är mycket stark, mås-

te man också vara mycket
snäll”.
Utvärdering väntar
Det är Högestads styrelse
och HS kraft som bett berörda skicka in sina synpunkter, häromdagen gick
tidsfristen för inlämningen ut. Nu ska synpunkterna utvärderas och bestämmer man sig för att gå vidare med planerna är nästa
steg kommunens klartecken till projektet.
Text: Jenni
Dahlgren
jenni.dahlgren
@ystadsallehanda.se

minitriathlon

Par anmäler
varandra för
misshandel
■■ Ett par i en mindre
ort i kommunen har anmält varandra för misshandel.
Båda parter i paret
ska enligt polisanmälningarna ha skador, för
mannens del bland annat en spräckt läpp och
rivmärken, för kvinnans
del blåmärken på bland
annat hals och över
armar.
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Stöldutrustning
upptäckt

■■ Två män greps av polis natten till torsdagen
efter att den bil de färdades i stoppats för att
kontrolleras av en polispatrull i Everöd.
I bilen fanns utrustning, bland annat pumpar och en tank, som
används i samband med
dieselstölder.
En av männen, som är
i tjugoårsåldern, släpptes senare på fri fot. Den
andra mannen, i 25-årsåldern, anhölls efter förhör.
25-åringen saknar
också körkort, enligt
polisanmälan.
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Rätt till bistånd
inte ovillkorligt
God
kamp
”Det var några
som knappade
in på mig men
jag cyklade ifrån
dem.”
Northina Davidsson

Casper Persson och Elin
Lempinen från klass 4 B på
Lindesborgsskolan kastade
sig ut på stigarna i Skogsbacken i full fart. 


Foto: Anette Sjöstrand

Svettig kamp på Lindesborgsskolan
Tomelilla

gade inför trekilometers
cyklingen, och när väl
eleverna släpps iväg på
stigen längs Välabäcken,
fyra åt gången, så är det
full fart på tramporna som
gäller.

Strax före start vid nio
tiden hörs en hel kör av
plingande ringklockor
på parkeringen vid Skogbacken. Barnen i klass
4 B verkar minst sagt tag-

Spurt
Samtidigt är det full aktivitet alldeles intill, där ett
gäng sjätteklassare gör sig
redo för ett trekilometerslopp.

Full fart var det som
gällde när elever från
Lindesborgsskolan
i går hade cykellopp
i Skogbacken – en av tre
grenar i skolans mini
triathlon.

Det dröjer inte så värst
många minuter efter start
innan de första cyklisterna kommer tillbaks till
utgångspunkten, där de
prickas av och samlas för
att pusta ut.
Northina Davidsson som
var först ut kommer tillbaks med andan i halsen
och synbart nöjd med sin
insats:
– Det var några som
knappade in på mig men

jag cyklade ifrån dem, säger hon stolt.
För fyrorna var cyklingen
bara den första utmaningen för dagen. Nästa punkt
på programmet var löpning
– och som avslutning väntade 200 meter i Välabadets
bassäng.
Internationellt projekt
Skolans minitriathlon är
en del i ett internationellt
skolhälsoprojekt, ”Healthy

learning, healthy future”,
det vill säga ”hälsosamt lärande, hälsosam framtid”,
där Lindesborgsskolan deltar, berättar läraren Fredrik
Ekwall.
– Det är tio länder som
deltar. Vi har haft lärare
från Wales på besök, och
utbytet fortsätter näst år
med bland annat en resa
till Grekland i juni.
Urlika Wangel
ulrika.wangel@ystadsallehanda.se

■■ Trots att man har
skött sig hos frivården
eller genomgår behandling för ångest måste
man aktivt söka jobb
för att få ekonomiskt bistånd. Det har en Tomelillabo fått erfara sedan
förvaltningsrätten gjort
samma bedömning som
kommunen.
– Eftersom Capiokliniken inte sjukskrivit honom, och frivården är
en påföljd för brott, som
ska skötas vid sidan om
ordinarie sysselsättning
såsom arbete, studier eller aktivt arbetssökande,
följer han inte sin planering, skriver förvaltningsrätten.
Därmed har Tomelillabon inte gjort allt han
kan för att bidra till sin
egen försörjning slår
rätten fast.
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Kväll om mat
och själ

■■ ”Matens påverkan på
kropp och själ”. Så lyder
rubriken på höstens första föreläsning på Österlens matmarknad. Det
hela handlar om vikten
att välja rätt mat av Annika Ferber.
Arrangemanget den
10 september startar
klockan 17.
Anmäl dig senast den
6 september.

