
Tomelilla

Brösarpsbor önskar en temalekplats

Trots att Brösarp är den 
näst största tätorten i 
Tomelilla kommun saknar 
byn en kommunal lekplats.

De två privatägda lek-

platserna – vid Vägsta-
tionen intill väg 19 och i 
Österlenhems bostadsom-
råde Nyhem – lämnar dess-
utom övrigt att önska, både 
vad gäller läge och utrust-
ning, påpekar Brösarps 
Byagille i en skrivelse till 
kommunen.

– Det finns förstås en 
kommunal lekplats på sko-
lan, men det är ju en skol-
gård och är inte tillgänglig 

för alla under dagtid, säger 
ordföranden Bo Pellnäs.

Därför föreslår byagil-
let att kommunen bygger 
en ny lekplats på Byäng-
en bakom Brösarps Gäst-
gifveri. Lekplatsen blir i 
så fall lätt att nå för sam-
liga invånare i byn och stör 
samtidigt inte några när-
boende. Lekplatsen skulle 
också förstärka Byängens 
funktion som byns centra-

la samlingsplats. Här vill 
byagillet se en temalek-
plats för alla barn upp till 
åtta år. Byagillet har tagit 
fram ett detaljerat förslag 
på vad lekplatsen bör ut-
rustas med. 

Det ska finnas redskap 
för både de allra minsta 
och deras äldre syskon. Te-
mat får gärna vara hav och 
vatten med en tydlig kopp-
ling till Brösarps backar.

Kommunalrådet Mag-
nus Björkman (M) och för-
ste vice ordföranden i kom-
munstyrelsen Torgny Lars-
son (S) besökte platsen i 
lördags.

– Jag har helt klart för-
ståelse för förslaget. Det 
finns nog inget bättre läge 
för en lekplats, det är ju 
naturskönt och så. Idén är  
jättebra, säger Magnus 
Björkman.

Men det betyder inte att 
det finns pengar till pro-
jektet. Byagillet vill helst 
att det genomförs senast 
nästa år.

– Vi får titta på detta och 
se om vi kan få in det i våra 
investeringsplaner, säger 
Magnus Björkman, som 
för stunden inte kan lova 
någonting.

johan bentzel
johan.bentzel@ystadsallehanda.se

brösarp
Brösarps Byagille vill att 
kommunen bygger en ny 
temalekplats i byn och 
föreslår Byängen bak-
om gästgiveriet som en 
lämplig plats för ända-
målet.

Förslag

Fridolin kom, såg – och lekte

För att samla in erfaren-
heter och synpunkter, som 
han sedan kan ta med sig 
till riksdagen och också an-
vända i sitt övriga politiska 
arbete, besöker Gustav Fri-
dolin med jämna mellan-
rum skolor i både stora stä-
der och små byar.

– Då brukar jag be våra 

duktiga kommunpolitiker 
att visa upp hur olika delar 
av skolpolitiken fungerar, 
både det de är stolta över 
och sådant som måste för-
bättras.

Goda exempel
I går vandrade Gustav Fri-
dolin runt på Brösarps 

skola, guidad av represen-
tanter för elevrådet, och 
hamnade också i djupa 
diskussioner med främst 
Tomelillas skolchef Jonas 
Åkesson.

Den senare gav någ-
ra goda exempel på hur 
Tomelilla kommun försö-
ker fånga upp elever med 
särskilda behov så tidigt 
som möjligt. En fråga som 
Gustav Fridolin, enligt egen 
utsago, vurmar särskilt för.

Språkröret lyssnade 
också intresserat när ned-
skärningarna inom skolan 
kom på tal och reagerade 
starkt på det paradoxala i 

att Tomelilla tvingas till be-
sparingar inom skolan på 
grund av att det flyttar in 
fler barnfamiljer. De om-
vända förutsättningarna 
borde råda, konstaterade 
han.

– Tyvärr är diskussionen 
om de bristande resurserna 
till skolan likadan var jag 
än är. Kommunerna har en 
ansträngd ekonomi. De an-
ställda som får gå, de gör 
ju något. Och i så fall blir 
detta inte gjort. Då är det 
ytterligare några barn som 
inte blir sedda.

Besöket i Brösarp avrun-
dades med en lekfull stund 

i dungen bakom skolan, där 
barnen på ur och skur-för-
skolan Utsikten letade efter 
vårtecken. Gustav Fridolin 
var inte sen att hänga på 
och studerade intresserat 
mossor och lavar på träd-
stammarna.

Ett roat samtal
Han förde också ett roat 
samtal med Elias Lindén, 
som berättade ingående 
om sin grenpistol. Att bar-
nen dessutom nyligen hade 
druckit varm choklad und-
gick inte heller politikerns 
skarpa blick.

– Det är väldigt roligt att 

börja veckan så här. Det un-
nar jag egentligen alla barn 
och vuxna, sade Gustav Fri-
dolin, som tycktes impone-
rad av det han såg.

På kvällen väntade ett 
panelsamtal på restaurang 
Skeppet i Simrishamn, med 
Lotta Hedström (MP) som 
moderator, där Gustav Fri-
dolin fick möjlighet att fort-
sätta diskutera skolfrågan.

text: johan 
bentzel
johan.bentzel 
@ystadsallehanda.se

Brösarp. Gustav Fridolin, Miljöpartiets 
språkrör, är särskilt intresserad av skol- 
och utbildningsfrågor. I går lärde han 
sig mer om hur det fungerar i Tomelilla 
kommun, och då särskilt i Brösarp.

språkrör på besök

Gustav Fridolin 
(MP) på besök i 
den pedagogiska 
skogen. I förgrun-
den visar Elias 
Lindén sin grenpi-
stol. I trädet klätt-
rar Vanessa Vai-
tiekaityte, Cecilia 
Ahlqvist och  
Betty Ottosson.  
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Bristande  
resurser 
”Kommu-
nerna har en 
ansträngd 
ekonomi. De 
anställda som 
får gå, de gör 
ju något. Och 
i så fall blir 
detta inte 
gjort.”
Gustav Fridolin 
(MP)
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