
OSBY/ÖSTRA GÖINGE
Kundtjänst: Prenumeration och privatannonser 0774-41 00 41. Redaktion: Västra Storgatan 30, 283 35 Osby, 0479-41 99 98. Redaktör  : Susanne Gäre 0709-14 95 16, Peter Paulsson 0708-24 13 19. E-post: osby@nsk.se

A8 NORRA SKÅNE n TISDAG 21 APRIL 2020

BROBY
Nu har de första över-
vakningskamerorna 
installerats i Broby.

–  Äntligen är de   
uppe, säger Patric 
Åberg (M), kommun-
styrelsens ordförande.

Kameraövervakning i 
Östra Göinge har varit på 
tapeten ett tag nu, och 
i förra veckan montera-
des de första kamerorna 
upp vid skolområdet på 
Prästavångsskolan i Bro-
by. En anledning till att 
kommunen börjar där är 
att de har kunnat se pro-
blem med bland annat 
skadegörelse på skolom-
rådet.

Det har även installe-
rats radarövervakning på 
skolans tak för att man 
på så vis ska kunna upp-
täcka obehöriga som rör 
sig på området.

– Det kommer då att 
gå ett larm till en väktare 
om det är någon obehö-
rig som rör sig där på 
till exempel kvällar eller 
helgen, säger Patric Åberg 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande.

Radarövervakning är 
något som installerats på 
två andra platser i kom-
munen, men var är något 
som Patric Åberg i nulä-
get inte vill gå in på. Men 

det ska vara på platser 
som har problem med att 
obehöriga personer rör 
sig där.

Enligt Patric Åberg 
så vill de att övervak-
ningen ska öka trygghe-
ten ibland göingeborna, 
fungera i ett förebyg-
gande syfte – alltså att 
färre brott begås – men 
även att det ska bli ett sätt 
att hjälpa till i polisens 
arbete om till exempel 
misstänkta brottslingar 
fångas på bild.

Detta är ett första steg 
när det kommer till att 
installera kamera- och 
radarövervakningen på 
otrygga platser i kom-
munen. Efter utvärdering 
av tekniken, rutiner och 
åtgärder vid Prästavångs-
skolan så är planen att 
det ska installeras ra-
darsystem och övervak-
ningskameror på flera 
platser runt om i kom-
munen.

Enligt Patric Åberg så 
är det först och främst de 
centrala delarna av Broby 
och kommunägda bygg-
nader som är aktuella för 
framtida övervakning.

– Förhoppningen är att 
det ska finnas kameror på 
fler allmänna platser till 
sommaren, säger Patric 
Åberg.

Kajsa Wall

Kamerorna är 
”äntligen” uppe

Prästavångsskolan har nu kameror och radarsystem som 
övervakar skolområdet.  FOTO: ARKIV

NOTERAT

Döms för penningtvättsbrott
ÖSTRA GÖINGE. En pojke i 16-årsåldern döms nu till 
ungdomstjänst efter att ha använt sig av pengar från 
ett bedrägeri.

Pojken, som är hemmahörande på en mindre ort i 
Östra Göinge, ska i oktober förra året ha tagit ut peng-
ar från sitt bankkonto, vilket visade sig vara pengar 
som en kvinna blivit lurad att föra över till honom. 
Kvinnan förde över 15 000 kronor till pojken, men 
ska även ha blivit lurad till att föra över pengar till sex 
andra personer. Totalt rör det sig om 90 000 kronor.

Pojken har inte lämnat någon förklaring till hur 
pengarna ska ha hamnat på hans konto och har hela 
tiden förnekat brott. Men enligt tingsrätten så finns 
det inget stöd för att någon annan än pojken ska ha 
tagit ut pengarna och nu döms han alltså för penning-
tvättsbrott. Straffet blir 35 timmars ungdomstjänst och 
han ska även betala ett skadestånd på 15 000 kronor.

GRÅSHULT
John Bergstrand 
håller på med vår-
sådden i trakterna kring 
Osby. 50 hektar ska sås 
i vår på gårdens marker. 
Han kör även för en del 
andra.

– Kyla och blåst fres-
tar hårt på växtlighe-
ten, säger han.

John Bergstrand driver 
skogs- och lantbruk till-
sammans med sin far, Ar-
ne, i Gråshult. Det ligger 
mellan Osby och Killeberg. 

–  Vårbruket går bra, sä-
ger Arne Bergstrand, vi är i 
full gång på alla fronter.

50 hektar ska sås i vår, 
främst korn och havre. 
50 hektar såddes i höstas. 
Dessutom har de vall på 

mellan 80 och 90 hektar.
–  Vi tycker att vi fått 

tillräckligt med regn, säger 
Arne Bergstrand, men det 
behövs mer. I ytjorden är 
det riktigt torrt, så vatten 
behövs för vallen, spann-
målen och skogsplantorna.

Far och son har dess-
utom köttdjur, ungefär 150 
dikor och totalt runt 350 
djur. 

I skogarna mellan Osby 
och Glimåkra stannar John 
Bergstrand sin Deutz-
Fahr. Dammolnet omkring 
traktorn lägger sig så små-
ningom. Medan vi pratar 
tar John en kopp kaffe och 
plockar fram matlådan.

–  Jordbruket står för un-
gefär 50 procent av om-
sättningen, säger han. Vi 
har utvecklat verksamhe-

ten rätt mycket de senaste 
sju åren och kör även på 
entreprenad. Vi har skogs-
maskiner och kör även 
snöröjning.

Snöröjningen blev det in-
te mycket av vintern 2019-
2020. I skogen var det rejält 
blött och gick inte riktigt 
att jobba som man ville 
under vintern.

–  Men vi har klarat oss 
bra och fått gjort det vi 
skulle, säger John Bergs-
trand. De dagar det inte 
gick att köra i skogen fanns 
det alltid något annat att 
göra.

Nu står det lite still med 
avverkningen. Marknaden 
har stoppat upp. Expor-
ten fungerar inte. Framför 
allt har efterfrågan i Stor-

britannien och på Irland 
minskat.

Skogskoncernen Södra 
har på många håll stoppat 
avverkningen av frisk skog.

Även nyplanteringen av 
skog påverkas av corona-
krisen eftersom den till 
stor del utförs av säsongs-
arbetskraft från utlandet 
och det är osäkert hur det 
blir om de tillåts komma 
hit. 

–  Det är svårt att få av-
sättning för virket nu, säger 
Arne Bergstrand. 

Men varken far eller son 
verkar beröras av detta i 
dagsläget.

Vårbruket i full gång
   n LANTBRUK. ”Kyla och blåst frestar hårt på växtligheten”

John Bergstrand, Gråshult, fyller på utsädet. För dagen är 
det ekologiskt korn som han sår.                                   FOTO: SUSANNE GÄRE

John Bergstrand är i full gång med vårbruket. Men kalla
nätter och mycket vind ställer till det.                      FOTO: SUSANNE GÄRE

John Bergstrand driver skogs- och lantbruk tillsammans med sin far Arne i Gråshult, Killeberg.                          FOTO: SUSANNE GÄRE
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WANÅS
Traktorerna snurrar, 
plogen tränger ner i det 
torra ytskiktet, måsar-
na väntar på att jorden 
ska vältas upp. Vårbru-
ket på Wanås gods är i 
full gång.

Norra Skåne kör med 
driftledaren på Wanås 
gods, Johannes Andersson, 
ut på fälten för att kolla 
läget.

–  Alla traktorer är igång 
så mycket det går, säger 
Johannes Andersson. Det 
gör att vi tar upp en del 
plats i trafiken just nu men 
jag hoppas att trafikanter-
na har överseende med det 
i dessa tider.

I ett hav av skrikande 
måsar ser vi på håll Hen-
rik Arvidsson som plöjer 

åkern och kör traktorn av 
märket Fendt. Här ska sät-
tas potatis.

- Det blir bra att göra det 
nu, vi vill ha åtta grader 
varmt i jorden, och det är 
det nu på ett ungefär, säger 
Johannes Andersson.

Vi står och tittar på den 
torra jorden. Det är kon-
stigt att det kan vara så 
torrt efter allt regnande.

- Jag vill ju inte vara en 
gnällig bonde, säger Jo-
hannes Andersson, men 
vi fick väldigt mycket regn 
under hösten och vintern, 
men nu kan det faktiskt få 
regna lite till så det som är 
sått får gro.

Wanås har 1 300 hektar 
växtodling som ska skötas. 
700 hektar går till foder åt 
djuren och på resterande 
hektar odlar de potatis, 

palsternackor och moröt-
ter och skördar råg, råg-
vete, raps, maltkorn, foder-
korn, åkerböna, havre och 
helsäd till ensilage. Plus 
vall förstås.

- Havre och raps blir 
mer och mer populärt och 
större och större på mark-
naden, säger Johannes An-
dersson, så vi har ökat an-
delen av de grödorna. Man 
får känna av stämningen i 
marknaden.

Coronakrisen har satt 
sina spår  i lantbruket.
 Det märks på osäkerheten 
om säsongsarbetarna till-
låts komma till Sverige och 
spannmålsmarknaden.  

- Spannmålspriserna 
följde först med olje-
priset ned men har åter-
hämtat sig och de har nu                       
skjutit upp igen, förklarar 

Johannes Andersson.
Just i dagsläget ser det 

oklart ut om alla säsongs-
arbetare som brukar jobba 
i det svenska lantbruket får 
komma hit.

För närvarande arbetar 
22 personer året runt på 
Wanås gods.

–  Till det får vi lägga 
de säsongsanställda som 
kommer hit för att rensa 
ogräs och plocka potatis.

Men coronakrisen för 
också något positivt med 
sig.

- Den får förhoppnings-
vis makthavarna att fun-
dera. Jag hoppas att den 
här krisen får som kon-
sekvens att självförsörj-
ningsgraden i landet ökar. 
Egentligen skulle vi i detta 
läge som lantbrukare stra-
ma åt någon produkt så 

det blir en brist. Det skulle  
vara radikalt, men så eniga 
tror jag tyvärr aldrig att 
vi lantbrukare kommer att 
bli.

Till hösten blir det två år 
sedan som Johannes An-
dersson började som drift-
ledare på Wanås gods. Han 
tog då över efter Per-Åke 
Nilsson, som arbetade som 
driftledare på godset i 42 
år.

Han har vuxit upp på 
föräldragården i närheten 
av Broby och har bland an-
nat närmare åtta års er-
farenhet av försäljning av 
lantbruksförnödenheter 
under tiden som säljare 
och biträdande regionchef 
för Lantmännen i södra 
Sverige.

- Jag har tidigare även 
jobbat som anställd på 

Wanås. Jag sökte mig hit 
igen för jag gillar bredden i 
verksamheten.

Som driftledare har han 
huvudansvar för den eko-
logiska produktionen på 
gården; mjölkproduktion 
med 425 mjölkande kor, 
växtodlingen, skogen, ma-
skinparken, personalen...

- Jag skulle önska att vi 
hade fler kor, säger Johan-
nes Andersson, växtod-
lingen har vuxit på gården 
och den kogödsel vi an-
vänder räcker inte till.

Vi kör tillbaka till god-
set på snirkliga, dammiga 
grusvägar i den skira vår-
grönskan. 

- Det är häftigt att det 
bedrivits jordbruk här se-
dan 1400-talet, säger han. 
Det för respekt med sig.

Susanne Gäre

 - de kör så det ryker

Johannes Andersson är driftledare på Wanås gods.  I bakgrunden kör Henrik Arvidsson.                                                                                                                                                                 FOTO: SUSANNE GÄRE

Wanås: ” Nu kan det faktiskt få regna lite”


