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Största charken  
på österlen med  

bästa köttet  
Från lokala gårdar

Telefon: 0411-55 00 72

MANUELL KÖTTDISK • HÖG KVALITÉ
EGEN TILLVERKNING AV CHARKDELIKATESSER

Veckans erbjudande!

All el som driver butiken 
kommer från Karlsfälts Gård

utsedd av Skåneländska  
Gastronomiska  

Akademien

Vinnare 2020  

Årets butik 
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Karre med ben 

Vincent Svensson fick en abborre på kroken och får hjälp av Adam Juhlin och Malisia Flisbäck att fånga in fisken.  FOTO: MALIN PALM

Visst nappade det när 
fritidsbarnen fiskade

Intresset för att fiska i dammen intill Prästamosseskolan  
var stort när fritidsbarnen lärade sig hantera ett kastspö  
tillsammans med Adam Juhlin. Det tog inte heller lång tid  

innan två av eleverna fick napp.  SKURUP / A 15

Skurups näringslivsstra
teg Henrik Lundblad läm
nar kommunen efter 5,5 
år. Han blir i stället ny nä
ringslivschef i Tomelilla.

SKURUP/  A 15

Slutar i Skurup 
– blir chef  
i Tomelilla

SPORT / A 16

Spännande 
triangeldrama 
i division 5
IFK Ystad, Ystads IF och 
Öja FF har alla chansen att 
ta hem division 5 södra. 
Till helgen får dramat sin 
upplösning.

Det finns inte plats att 
samla gymnasieutbild
ningarna i centrum – utan 
nybygge krävs, enligt för
valtningen.

SIMRISHAMN / A 9

Ingen plats  
i centrum för 
gymnasiet

En man nekades bistånd 
men överklagade. Förvalt
ningsrätten går på man
nens linje och skickar till
baka ärendet.

TOMELILLA / A 11

Bakläxa för 
familjenämnd 
efter avslag

Tre bostadsområden i Ystad riskerar att få sina post
lådor samlade till ett fåtal platser. Anledningen är att 
Postnord i högre grad vill använda bilar för utdelningen 
och dessa kan ha svårt att ta sig fram i vissa områden.

YSTAD / A 4

Ystadsbor kan få 
sämre postservice

Förvaltningschefen för skola och socialtjänst, Richard 
Löfgren, lämnar sin tjänst med omedelbar verkan och 
får 16 månadslöner. Skälet är bristande samsyn med 
familje nämndens ledning.

SJÖBO / A 13

Förvaltningschef 
får lämna sin tjänst

KRÖNIKA / A 24

”När en företrädare för 
det parti som skriker 
högst om hårdare straff 
själv ertappas med att 
gynna gängkriminalitet 
och organiserad brotts-
lighet höjer  
det nyhets- 
värdet.”
Lars Mohlin

HSB-förening prisas för trivsel och trygghet 
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Man dömd 
för falskt 
körkort
När den 43-årige mannen 
stoppades av polisen visa-
de det sig att hans körkort 
från ett land utanför EU var 
falskt. Han döms nu av 
hovrätten för olovlig kör-
ning och brukande av falsk 
urkund.

YSTAD. Hovrätten i Malmö 
fastställer därmed en dom 
från tingsrätten i Ystad 
där mannen i februari i år 
dömdes till villkorlig dom 
och 50 dagsböter.

2014 hjälpte mannens 
bror honom att hämta ut 
ett körkort utomlands där 
brodern bor. Brodern 
skickade det till Sverige.

43-åringen stoppades för 
körkortskontroll flera 
gånger i Sverige utan pro-
blem. Men vid en kontroll 
i Ystad 2018 konstaterade 
polisen att körkortet var 
falskt.

43-åringen anser inte 
att han har begått något 
brott och överklagade 
tingsrättens dom. Han vil-
le bli frikänd i hovrätten 
men nådde ingen fram-
gång. Hovrätten håller 
med tingsrätten om att 
han borde ha kontrollerat 
om körkortet var äkta.

HELENA WENNSTRÖM

Kafé, pub och boule. Det är 
några av de aktiviteter 
som samlar medlemmar-
na i bostadsrättsförening-
en Linden i Ystad.
– Vi trivs jättebra, säger 
Graziella Sappelt.

YSTAD. Hon flyttade för tre 
år sedan in i en lägenhet 
på andra våningen i 
HSB-föreningen. Flyttlas-
set gick från grannkvarte-
ret.

– Det är ett trevligt om-
råde och här finns hiss. 
Där vi bodde tidigare 
fanns det inte hiss,  

säger Graziella Sappelt.
Bostadsrättsföreningen 

har 56 lägenheter i fyravå-
ningshus vid Jörgensga-
tan, mellan Fridhemsga-
tan och Petrigatan. Husen 
stod klara 1986.

– De flesta som bor här 
är 70 plus. Hissen är en bi-
dragande orsak till att det 
är många äldre som bor 
här, säger Per Hellborg, 
ordförande i föreningen 
som bott i området i fem 
år.

 Ett tiotal av de boende 
samlades på onsdagen på 

innergården för att dricka 
kaffe och spela boule i sol-
skenet.

– Vi har satsat på går-
den. Här träffas vi, dricker 
kaffe och spelar boule, sä-
ger Per Hellborg.

Föreningen har också en 
stor samlingssal på bot-
tenplanet i ett av husen 
där det får plats 50 perso-
ner. 

– Vi har pub här en gång 
i månaden, men det har 
hittills varit inställt under 
coronatider, säger Per 
Hellborg.

De sociala aktiviteterna 

ligger bakom att förening-
en fått pris som årets bo-
stadsrättsförening i HSB 
Skåne. I motiveringen 
sägs att styrelsen aktivt ar-
betat för att öka gemen-
skapen, trivseln och trygg-
heten i boendet.

– Det är helt över förvän-
tan och verkligen glädjan-
de. Vi har jobbat målinrik-
tat och att trädgården blev 
klar till just denna som-
mar har gjort att våra äldre 
medlemmar kunnat fort-
sätta att träffa utomhus på 
säkert avstånd, säger Per 
Hellborg

Han fick ta emot ett di-
plom och ett presentkort 
på Ystads plantskola till 
föreningen.

HSB Skåne omfattar 17 
skånska kommuner med 
Lund som huvudort. För-
ningen finns i östra, södra 
och mellersta Skåne. Bro-
mölla, Eslöv, Hässleholm, 
Hörby, Höör, Kristianstad, 
Kävlinge, Lund, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Staffans-
torp, Tomelilla, Ystad och 
Östra Göinge ingår

PER NILSSON

Eva Skalleberg och Graziella Sappelt trivs vid fikaborden på gården. ”Varannan vecka har vi boule, varannan kafé”, säger Graziella Sappelt. FOTO: SPRISSE NILSSON

HSB-förening prisas för trivsel och trygghet

YSTAD. I somras slutade 
rektorn som skulle ta över 
ansvaret på nya skolan 
Källan efter att hon vars-
lats om avsked. Ytterligare 
en anställd på skolan 
varslades om avsked och 
en annan om varning.

Arbetsgivarens åtgärder 
kom efter att skolan dröjt 
med att göra en orosan-
mälan till socialen i tio da-
gar. Sedan visade det sig 
att rektorn gjort en munt-

lig anmälan och samtliga 
varsel drogs tillbaka. Men 
då hade rektorn alltså valt 
att sluta.

Nu letar kommunen efter 
en efterträdare.

– Vi annonserade efter 
en rektor och fick många 
svar. Några av dem valdes 
ut till intervjuer och vi var 
överens om kandidat, sä-
ger skolchef Dennis 
Hjelmström

Den personen valde 
dock av personliga skäl att 
hoppa av tjänsten i Ystad. 

Kommunen har nu gått ut 
med ytterligare en annons 
och fått nästan lika många 
svar.

– Vi väljer ut tre perso-
ner som vi bjuder in till in-
tervjuer nästa vecka. För-
hoppningsvis hittar vi den 
personen vi söker, säger 
Dennis Hjelmström.

Efter historien med 
varslen i somras  har skol-
facken varnat för att det 
kan bli svårt att rekrytera 
personal till Ystads kom-
mun.

– Under den här rekryte-
ringen har vi inte märkt 
något sådant, säger Den-
nis Hjelmström. 

Källan är snart helt färdig-
byggd. Eleverna i åk 1 och 
6 flyttar in i december och 

resten av skolan tas i bruk 
efter jul.

Debaclet med rekryte-
ringen gör att den nya sko-
lan sannolikt inte har en 
permanent rektor på plats 
när skolan tas i bruk.

– Vi har en bra lösning 
med en kompetent tillför-
ordnad rektor, men vi vill 
så klart lösa detta så snart 
som möjligt, säger Dennis 
Hjelmström. 

TEXT
CECILIA BILLGREN

cecilia.billgren
@ystadsallehanda.se

0411-55 78 06

	● Kommunen hoppas på tredje gången gillt när man nu gör om 
rekryteringen av rektor till nya skolan Källan. 

	● Den rektor som först var tilltänkt för tjänsten sade upp sig och 
den andra hoppade av. 

Ystad gör nytt försök att 
hitta rektor till Källan

Snabb moped 
togs i beslag
YSTAD. Mopeden som poli-
sen fick syn på gick på tok 
för fort. Därför tog polis-
patrullen följe och mätte 
hastigheten till 70. Mope-
den beslagtogs och den 
15-årige förarens vård-
nadshavare fick hämta ho-
nom.

Det var mitt på söndags-
eftermiddagen som polis-
patrullen lade märke till 
den ovanligt snabba mo-
peden på riksväg 19.

Mopeden stoppades för 
kontroll. Det visade sig då 
att fordonet var registrerat 
som moped klass 1, men 
enligt patrullen snarast är 
att klassa som motorcykel. 
Eftersom föraren inte har 
mc-körkort misstänks han 
för olovlig körning.

Vårdnadshavare fick 
hämta föraren på platsen.

Stöld: Seniorer 
bestals på köer
YSTAD. Biljardbollar och 
köer blev tjuvarnas rov när 
de tog sig in på seniorer-
nas hus på Göken.

Någon gång mellan sön-
dag och tisdag har tjuvar 
varit inne på Göken. Här 
har de tagit tre lådor med 
biljardbollar samt fyra 
köer. Stölden är polisan-
mäld.


