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Wanås fick pris
för lokal insats
VANÅS

Wanås fick nyligen
ta emot Anders Wall
Award i samband med
årsmötet för EU-organisationen ”Friends
of the countryside”
(Vänner av landsbygden) i franska Anjou.
Baltzar Wachtmeister, VD
och ägare av Wanås Gods
AB, är årets mottagare
av Anders Wall Award
2018/19 för projektet:
”Wanås organic farming
and local development”.
(Wanås ekologiskt jordbruk och landsbygdsutveckling)
– Jag är mycket stolt
och glad över att våra
satsningar för miljö och
kultur, säger Baltzar
Wachtmeister, och att vi
skapar arbetstillfällen på
landsbygden samt har
funnit positiva användningsområden för gamla
kulturbyggnader som nu
uppmärksammas internationellt. Tidigare innehavare och all personal
på Wanås ligger bakom
det vi uppnått.

Endast
privatpersoner kan mottaga priset
för projekt för miljö och
landsbygd som ska vara
av särskild betydelse på
flera nivåer: lokal, nationell och/eller europeisk.
Projekten ska baseras på användningen av
kvalitetsinstrument och
förvaltningsmetoder som
bidrar till att förbättra
miljön.

Syftena med projekten

ska vara att bevara och
förbättra landskapet och
biologisk mångfald, liksom att bevara landskapets kulturarv och bidra
till hållbar ekonomisk lokal utveckling.
Årets utmärkelse delades ut den 14 juni i
samband med årsmötet
för EU-organisationen
Friends of the Countryside i Anjou, Frankrike.
Tidigare mottagare kommer från stora delar av
EU. 2009 delades utmärkelsen ut till Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorps Gods.
Susanne Gäre

NOTERAT

Döms till vård efter
knivhugg i ögat
n BROTT.

Ska även betala skadestånd på 300 000 kronor

OSBY

Den 16-åring som högg
en annan man i ögat
med en kniv så att denne förlorade synen har
fått sin dom. 16-åringen
döms till ungdomsvård
och ska betala ett skadestånd på 300 000
kronor till mannen som
förlorade synen.
Norra Skåne har tidigare
skrivit om den 16-åring
som efter ett bråk i december förra året högg en
man i ögat med en kniv
så illa att mannen förlorade synen. 16-åringen ska
även ha skurit mannen i
armen. 16-åringen döms
nu i tingsrätten för grov
misshandel, narkotikabrott
och vapenbrott.
Bråket som resultera-

Polisen spärrade av området i Osby där man till att
böjra med trodde att det inträffat ett mordförsök.
ARKIVBILD

de i att mannen som är i
20-årsåldern förlorade synen skedde utanför ett boende i Osby där 16-åringen
var placerad. 20-åringen
tog sig tillsammans med

två andra män till boendet
för att hämta hundra kronor som 20-åringen påstår
att 16-åringen var skyldig
honom. 16-åringen har i
förhör sagt att han inte var

skyldig 20-åringen några
pengar.
20-åringen fick efter bråket föras till sjukhus där
läkarna konstaterade att
skadorna på ögat var så
stora att mannen förlorade
synen på vänster öga.
I polisens husrannsakan dagen efter bråket
hittade man ett luftvapen
och narkotika i 16-åringens bostad. 16-åringen har
i förhör sagt att han inte
visste att man inte fick ha
vapen utan licens om man
är under 18 år, samt att han
inte kände till narkotikan
som påträffades i bostaden. 16-åringen döms till
ungdomsvård och har sedan tidigare bedömts behöva särskilt behov av vård
i form av LVU-vård.
Jacob Ruderstam

Här stärks band mellan generationer
LOSHULT

32 nya elbilar på ingång
ÖSTRA GÖINGE. Kommunen meddelar att de under

juli månad tar in 32 nya elbilar i verksamheten. De
nya bilarna är ett led i satsningen mot att alla kommunens bilar ska vara fossilbränslefria år 2025.
– Samtliga bilar som köps in är miljöklassade vid
inköpstillfället men efterhand som miljöklassningarna förändras och bilarna åldras halkar man efter.
De nya miljöbilarna spar inte bara på miljön, de är
även kostnadseffektiva. En elbils driftskostnad för till
exempel bränsle (el), fordonskatt, service och underhåll är lägre än för ett fossildrivet fordon, säger Håkan
Martinsson, arbetsledare Förråd och verkstad, till
kommunens hemsida.
I dagsläget har kommunens sammanlagt 110 fordon. Laddningspunkter för elbilar finns i Broby, Knislinge och Lunnom. Ytterligare laddningspunkter ska
installeras i Glimåkra och Sibbhult.

Invånare vill ha fler bänkar
OSBY. En kommuninvånare har lämnat ett medbor-

garförslag om att kommunen ska placera ut fler bänkar i Osby tätorts ytterområden. Förslaget motiveras
med att flera äldre invånare bor i ytterområdena och
att de kan behöva slå sig ner och vila när de promenerar in till centrum.

Slog sönder karthållare
GLIMÅKRA. En polisanmälan om skadegörelse har
upprättats efter att en hållare till kartor och broschyrer slagits i sönder på en bensinstation på Storgatan
i Glimåkra natten mellan torsdag och fredag i förra
veckan.

BADTEMPEN

22

... grader uppmättes temperaturen
i Osbysjön till den 24 juni, sex månader
före julafton.

Sammanhållningen
i Killeberg/Loshult
stärktes ytterligare på
midsommardagen med
brännbollsturnering
och danskväll.
Brännbollsmatchen
på
Lindvallen i Killeberg är
en tradition sedan flera år
tillbaka.
Camilla och Majrun håller i trådarna och är domare. De tar gärna emot
mutor och allt är på lek.
Efter matchen delas det ut
pris.

I år fick Oskar Allhorn
stilpoäng, Ronny Käll fick
pris för dagens bästa volt,
Neo Nilsson var dagens
kämpe, Rasmus Bjursgård
fick pris för årets buse,
Emma Lindvall fick pris för
dagens unika spelvariant.

Yngre och äldre spelar i samma lag i brännbollsturneringen i Killeberg.
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Tenny och jag underhöll i Loshult på midsommardagen.
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En annan tradition är
underhållningen i skyttepaviljongen i Loshult
på midsommardagen. För
det arrangemanget står
Loshults skytteförening.
Folk i blandade åldrar
cyklade, åkte lövat släp
och gick i samlad skara
för att avnjuta kvällen.
TENNY & JAG stod för
underhållningen och det
blev som vanligt fullt ös,
när Tenny Smejer & Joakim
Walthersson spelade.
Susanne Gäre

