
Noteringar gjorda vid Byagillets öppna möte 
med politiker den 17 februari 2011 

Närvarande: ett 80-tal åhörare 

Inbjudna politiker från KS och KF med postadress Brösarp samt 
ordförande i dessa nämnder 

Margit Svensson, M, Kommunfullmäktiges ordf. 

Torgny Larsson, S, Kommunstyrelsens ordf. 

Magnus Björkman, M, 1:e vice ordf. i Kommunstyrelsen 

Anders Albäck, FP 

Tommy Johansson, S 

Anette Thoresson, C 

Lotta Hedström, MP 

Matilde Skovdal, S 

Mats Andersson, M 

Helene Hall, S 

Moderator: Jan Bergström med bisittare Leif Richard 

Vid anteckningarna: Bodil Nilsson 



Byagillets ordförande, Gunbritt Johansson, hälsade politiker och boende 
välkomna och riktade sig även till Bo Herou, som representant för 
kyrkan. Hon gjorde en kort presentation av hur Byaplanen arbetats fram i 
samarbete med föreningar och enskilda, genom remisser och stormöten 
och kontakter med kommunens tjänstemän. 

Jan Bergström informerade därefter om kvällens uppläggning. 
Diskussionerna var knutna till två block – det första blocket  ”Hur 
utveckla ett tätortsnära rekreationsområde?” och de planfrågor som 
berör Brösarp 5:5 m fl och det andra blocket politikernas åsikt om 
Brösarps utveckling och hur Byaplanens förslag ska kunna realiseras i 
jämförelse med Översiktsplan 2002. Turordningen för politikernas 
inledande anföranden var lottad. 

Alla politiker yttrade sig mycket lovordande om Byaplanen, det frivilliga 
arbete som låg bakom, engagemanget och 

Lotta Hedström, MP tog upp Översiktsplanen och efterlyste ett etablerat 
forum för regelbunden kontakt och diskussioner mellan politiker och 
byarnas representanter och invånare. Hon påpekade att Tomelilla 
kommun har ett mycket bra naturvårdsprogram, och att det i den 
framkommer att ”de bästa bitarna” ligger i trakterna kring Brösarp. Hon 
anser det viktigt att se till att intresset för turism och befolkningens behov 
och önskningar sammanfaller till 100 %. 

Slutligen uttryckte hon en önskan om att Byaplanen kompletteras med 
en prioriteringsordning, där man kan se ”vem som skall göra vad”. Märk 
ut vilka frågor, som är kommunens sak, vilka som gäller Trafikverket och 
vilka de boende själva kommer att ta itu med. 

Mats Andersson, M,  var mycket kortfattad och föredrog att svara på 
kommande frågor. 

Anette Thorsson, C, talade om möjligheterna till rekreation och framför 
allt om cykelleder. C har arbetat för en cykelväg till Eljaröd. Beträffande 
utedagis ansåg hon att det nog fanns möjligheter, men att initiativ till en 
sådan förändring måste komma från verksamheten själv, inte från 
påtryckningar från kommunens politiker. 



Mathilde Skovdal, S, talade om exploateringen av Brösarp 5:5, och 
kände oro för hur beslutsprocessen gått till. ”Vi har inte riktigt koll på 
detta”. Hon tycker det har varit svårt att se gången i ärendet, det är 
mycket papper och svårgenomskådat. Brösarp är en bra by att bo i med 
god service osv. Hon vill vända trenden i planeringsarbetet och menar att 
det är en bra början att lyssna på dem, som redan bor här. 

Bo Herou, repr kyrkan. Han var kritisk till att kyrkan inte fått ta del i 
arbetet med att framställa Byaplanen, och upprörd över att det i den finns 
förslag som berör kyrkans mark. ”Det är olyckligt att inte vi fått vara med 
och göra planen”. 

Han inbjöds att komma med synpunkter, och informerades om att planen 
ännu är ett förslag, som skall godkännas på Byagillets årsmöte 
28.2.2011. Synpunkter kan fortfarande tillföras. 

Tommy Johansson,S, är delaktig i Byaplanen genom att han sitter i 
Byagillets styrelse, dessutom är han kyrkopolitiker. Han ser Byaplanen 
som en vägledning, och menar att det varit bra om den funnits redan för 
5-6 år sedan. ”Vi har gjort en del misstag”. I IP-Skogen (dvs Brösarp 5:5) 
kolliderar många intressen. Han känner sig välinformerad om detta. 
Beträffande kritiken från Bo Herou välkomnar han kyrkan att delta i 
planeringen av Brösarps framtid. 

Anders Ahlbeck, FP informerade om att planerna för byggandet av 
”Stolpahusen” har kommit så långt, att man räknar med att husen går ut 
till försäljning år 2012. Etapp 3+4 tror han inte kommer att genomföras 
och anser att etapp 2 ska inhiberas. ”Och varför inte köpa loss 
idrottsplatsen från kommunen?!” 

Helen Hall, S efterlyste ungdomsperspektivet i Byaplanen, och instämde 
i behovet av prioritering av önskade insatser. 

Torgny Larsson, S instämde i behovet av ett byforum. Hans ambition är 
att komma ”ut till folket” och få en dialog. De frivilliga krafterna bakom 
Byaplanen imponerar. Han påpekar att Tomelilla har en översiktsplan, 
men som inte är så aktuell i alla delar, varför kommunen kommer att ta 
upp arbetet att göra en ny för kommunen, men även förhoppningsvis en 
på SÖSK-nivå. 



Byarna i kommunen skall vara attraktiva. Det är tänkbart att ”nischa” in 
sig på inflyttning av aktiva äldre. 

Skolan har f n 60 barn mot 120 önskvärda. Möjligheterna ligger i det 
naturnära läget. 

Turism är viktigt och turisterna skall lockas att stanna. 

Förvaltningen var vid planeringen av område 5:5 inte så inriktad på 
detaljer, men ”vi har lyssnat” och bearbetat planen och gjort passager, så 
att spåren för motion mm blir framkomliga. 

Med bifall av kommunfullmäktiges ordförande Margit Svensson gav 
Torgny Larsson löftet att Brösarps IF ska få behålla sin träningsplan och 
parkering, dvs. etapp 2 i planförslaget för Brösarps 5:5 mfl. ska 
inhiberas, vilket renderade kvällens längsta applåd. 

Gunbritt Johansson tackade för inläggen och uttryckte glädje över 
beskedet att etapp 2 sannolikt inte kommer att byggas. Hon informerade 
om att det redan finns ett etablerat Bygderåd i Tomelilla kommun, 
bestående av representanter för de byalag i kommunen som vill delta i 
detta forum. Bygderådet har varit verksamt i 3 år och ett förslag till mål 
och inriktning för byarnas och landsbygdens utveckling har tillställts 
kommunförvaltningen. Förslaget är dock inte fastställt. Regelbundna 
träffar mellan kommunen – politker och tjänstemän – och de olika 
byalagen äger rum varje år.  

Magnus Henningsson, undrade för Idrottsföreningens räkning, om det 
var möjligt att på grundval av de givna beskeden få skriva kontrakt på 
idrottsplatsen nu. 

Mats Andersson, M, påpekade att Byagillet år 2001 hade som 
önskemål att byn byggdes ut och utvecklades på det håll som 5:5-
planerna anger. 

Mathilde Skovdal, S, tog upp att vägarna till den planerade 
byggnationen i Brösarp 5:5-planen självklart kommer att kräva plats, och 
att det är sannolikt att P-platser måste anordnas i anslutning till 
bostäderna.  



Första avdelningen var därmed avslutad och det hölls paus under 15 
minuter. 

Andra avdelningen 

inleddes av Leif Rickard med information om befolkningsunderlaget i 
Brösarps by och omkringliggande orter och landsbygd.  Enligt 
Statisticon( ett företag som Tomelilla kommun anlitar för prognoser) 
 kommer befolkningen i Brösarpsområdet att minska med  109 personer 
till år 2019. Politikerna framförde att Tomelilla kommuns befolkning under 
samma tid enligt Region Skånes prognos ökar med 50 personer för hela 
kommunen. 

Torgny Larsson, S gjorde en genomgång av Byaplansförslaget med 
följande kommentarer: 

Bredband till landsbygden Kommunchefen arbetar med frågan. 

Översiktsplanen gäller till 2010 ”och vidare”. Det finns ett nytaget beslut 
om samarbete med grannkommunerna då det gäller gemensamma 
frågeställningar t ex om vindkraften, och detta påverkar utformningen av 
kommande planer. 

Befolkning och boende – om man vill bygga ut blir det söderut. Möjliga 
tomter för förtätning av bebyggelsen kan vi inte tvinga någon att 
använda. 

Riksbyggens tomt: Riksbyggen är inte intresserade av att bygga där. 
Tomelilla kommun måste initiera byggande. 

Öppethållande på biblioteket – gör en skrivelse till kommunen om detta. 

Skolan – egenlagad mat- det skall bli lättare för lokala företagare att 
lägga anbud. 

Riksväg 19 – förändringar är framskjutna i tiden. En inre lokalväg är 
planerad. Det är klarlagt att olyckor sker vid påfarter och viktigt att göra 
dem säkra. Räddningstjänst m fl är intressenter i denna sak och Torgny 



Larsson skall ta upp det med de berörda. Tillgängligheten till bussarna – 
Vi får hjälpas åt med att skriva till Skånetrafiken (sedan Gunbritt J 
berättat om sina obesvarade försök att få till stånd ändring) 

Busstorget – vid omläggningen av Albovägen avsattes pengar till torget 
av Vägverket. Vi får efterlysa dessa. 

Plats för snö som röjs – senaste åren har visat behovet! 

Leder för cykel, vandring och ridning – 2002 och 2004  års ledplan är 
aktuell för att aktualiseras så att den passar ryttare, cyklister och 
vandrare.  

Ingvar Persson ställde här frågan om Skåneledernas  skötsel. Han 
upplevde dem som dåligt underhållna.  Röjning av lederna är enligt 
honom kommunens ansvar. 

Torgny Larsson, S lovade att ta frågan med sig för vidare 
undersökning. 

Anders Ahlbäck, FP  : Skolan i Brösarp har bra betyg. Barnantalet är 
dock för lågt, beräknat till 85 år 2012. Det gäller att hitta en profilering. 
Miljö och mat ligger nära till hands. Han uppmanar oss att utnyttja 
skolans lokaler mera aktivt En viktig fråga är att skolan i nära framtid 
behöver renoveras. 

Unga människor behöver bostäder i Brösarp. Det gäller att hitta en 
lösning  att få ungdomslägenheter med  hanterbar ekonomi . Det sker 
inte att gamla flytttar . 

Vi har behov av 150 platser för särskilt boende. Brinkehem fungerar bra, 
men måste också moderniseras. 

Vägstationen kommer att säljas. 

Av 1680 företag i Brösarp med närområde är 85 % småföretag. 



Mathilde Skovdal, S tog upp ”Stolpahusen” och menade att det vore 
bättre om man vid planeringen av ny bebyggelse utgår från hur vi som 
redan bor här tänker, för det är väl rimligt att tro att de som flyttar hit 
tänker ungefär som vi - istället för utifrån exploateringen av ett 
markområde. 

Lotta Hedstöm, MP påpekade att invandrare var en grupp, som inte 
nämns i Byaplanen, men som är viktig då det kommer att saknas 
arbetskraft i framtiden. 

Lilian Schimmele tog slutligen upp de dåliga kommunikationerna för 
familjer utanför tätorten. För att spara in körtid för bussarna har 
busshållplatser dragits in, så att t ex hon nu måste ha bil för att ta sig till 
allmänna kommunikationer. Det innebär stor obekvämlighet, särskilt för 
barnfamiljer, och hon ser det också som en risk att landsbygden 
avfolkas. Familjer med barn kommer att söka sig till stadsnära boenden.  

Gunbritt Johansson, avslutade kvällen med en vädjan till politikerna att 
ge Brösarps IF en långsiktig lösning eller ett kontrakt  på Idrottsplatsen 
så att föreningen får ro att satsa på sin ungdomsverksamhet samt 
framförde ett tack till alla deltagare och så delades flaskor med god 
äppelmust från Källagården ut till de deltagande politikerna. 

 


