
Flera järnvägsprojekt i Skå-
ne finns med i den stora
satsning på infrastruktur,
som den rödgröna opposi-
tionen presenterade i går.
Socialdemokraterna, Väns-
terpartiet och Miljöpartiet
talar gemensamt om en
”historisk satsning på järn-
väg och kollektivtrafik”.

De projekt i Skåne som
nämns särskilt är en snab-
bare utbyggnad till fyra
spår mellan Arlöv och
Flackarp utanför Lund, en
upprustning av Lommaba-
nan mellan Arlöv och Käv-
linge, en utbyggnad
av Söderåsbanan Ås-

torp–Teckomatorp och
Pågatågstrafik. Dessutom
förordas en vidare ut-
byggnad av Skåne-
banan Helsing-
borg–Hässle-
holm. TT

Misstänkt mord
var inget brott
Den 53-årige man, som
förra veckan påträffades
död och med skador i an-
siktet i en lägenhet i Lands-

krona har inte fallit offer
för något brott.

Skadorna
gjorde att poli-
sen inlednings-
vis rubricerade
ärendet som
ifrågasatt mord.
Nu har det klar-
lagts att man-
nen skadades
då han cyklade
omkull ett
dygn tidigare,
uppger polisen
i nordvästra
Skåne. TT
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Följ med till framtiden 
på wihlborgs.se

Framtidens lokaler

nyheter

Om fem år finns Skåne in-
te längre. I alla fall inte om
Folkpartiet får bestämma. 

– Det är hög tid att rita
om Sverigekartan och slå
ihop Skåne, Blekinge och
Kronobergs län till en syd-
svensk storregion, säger
Gilbert Tribo (FP), region-
råd i Skåne.

Enligt honom är Skåne
för litet och skåningarna
för få. Det samma gäller
grannlänen. En samman-
hållen arbetsmarknad, in-
frastruktur och sjukvård
för Skåne, Blekinge och
Kronoberg skulle alla tjäna
på, hävdar han. 

– Till exempel behöver
vi ett större patientunder-
lag för att kunna driva en
superspecialiserad univer-
sitetssjukvård, säger Tribo. 

Han har diskuterat pla-
nerna på sammanslagning
med partikolleger i fler
län. 

– Vi utesluter ingen. Kal-
mar och Hallands län lig-
ger ju nära till geografiskt
och de är också hjärtligt
välkomna, säger han.

Folkpartiets förslag så-
gas inte av de andra parti-
erna i Region Skåne. Re-
gionråd Rikard Larsson (S)
tycker att idén med en
sammanslagning är intres-
sant.

– Vi stänger absolut
inga dörrar. Det ska bli in-
tressant att föra en diskus-
sion kring det här, säger
Larsson.

Skåne kan få
skärgård – om 
FP får bestämma

Folkpartiets utspel: Slå samman Skåne med grann-
länen ”Hög tid att rita om kartan”
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Skåne kan få …

Detta skulle Skåne få vid
en sammanslagning:

Kroppkakor
Oändliga barrskogar och
ett och annat kalhygge
Fler lag i hockeyallsvens-
kan – Växjö Lakers, Troja
Ljungby och Tingsryd
Ett stort antal frikyrkor
Skärgård
Carolina Klüft, Joe Labero,
Horace Engdahl, Peter
Jidhe, Ingvar Kamprad
En handfull glasbruk
Lingon

Skånska kroppkakor?

KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Mattias Jacobsson, 14, Daniel Jacobsson, 12, och Nathalie Matti, 14, tänker läsa matema-
tik på gymnasienivå när Borgarskolan startar upp sin nätbaserade utbildning i augusti.

Unga mattegenier
får en ny utmaning
Han går i sjätte klass och
har inte fyllt 13 än. Ändå
är Daniel Jacobsson redan
klar med högstadiets mat-
te. Nu får han chansen att
räkna på gymnasienivå, ge-
nom en nätbaserad utbild-
ning som drar i gång på
Borgarskolan i Malmö.

– Man vill så gärna ha ut-
maningar men de är så svå-
ra att hitta, säger Daniel. 

Räkneintresset väcktes
av storebror Mattias, 14,
som även han tänker läsa
gymnasiematte när de nya
nätutbildningen startar i
augusti.

– Det är roligt att fort-
sätta i stället för att bara
stå på samma ställe, säger
han.
Så vad hade ni tänkt bli i
framtiden, Nobelpristagare
eller?

– Ja, precis, säger Daniel
och skrattar. KARL GRAUERS

Rödgröna satsar på
skånska järnvägar

ANNONS

Vid en inspektion på en bil-
firma i södra Skåne hitta-
des 173 utrotningshotade
papegojor och flera
äggkläckningsmaskiner.     

Nu dömer Ystad tingsrätt
en 43-årig man, som ingår i
styrelsen för bolaget, för
bland annat otillåten miljö-
verksamhet och brott mot
djurskyddslagen. Påföljden
blir villkorlig dom och 70
timmars samhällstjänst.

43-åringen hävdar att

han bara sålde 20 papego-
jor under en femårsperiod
och att han aldrig tjänade
några pengar på dem. Det-
ta trots att både bilfirmans
hemsida, registreringsbe-
vis och den utrustning som
funnits på platsen vittnade
om att verksamheten be-
drivits i stor omfattning. 

Mannen saknade till-
stånd för uppfödning och
försäljning av exotiska djur,
något som han själv hävdar

aldrig efterfrågats av vare
sig kommunen eller läns-
styrelsen när han tidigare
varit i kontakt med dem.

Papegojorna var i bra
skick när de påträffades
vid inspektionen. I dag är
det enda spåret av verk-
samheten ett antal fågel-
burar till försäljning på bil-
firmans hemsida. 

Bilfirma födde upp och
sålde hotade papegojor 
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Sålde 173 utrotningshotade djur från sin firma




