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Andra
hållet!

  www.trelleborgsallehanda.se · 23°C

M/S Trelleborg fyller 30 år. Vi bjuder alla på kaffe och tårta! 
Njut av en härlig skånsk buffé och gratis föreläsning om Rügen. 
Finfi na jubileumserbjudanden i butiken! Psst…fi ra morsdag till havs i år.

Landgångsbiljett, endast 30:- /person t/r 
Utresa Trelleborg – Sassnitz 07.45. Hemresa 
med vändande färja. Ordinarie pris 290:-. 
Först till kvarn gäller så boka bums! 
Läs mer och boka på www.scandlines.se eller ring 0410-650 00.

Kom på 
födelsedagskalas 
till havs! Födelsedagspris 28 – 29 maj

  30:- / person t/r

Din Stormarknad i Palmstaden!

Strandridaregatan 10 • 0410-598 00

dalköpinge. Lars Roos är ansvarig för flygutbildningen av nybörjare på Trelleborgs modellflygklubb. Klubben håller numera till på  
Trelleborgs nyaste flygplats, ett nyanlagt gräsfält öster om tomatodlingen. Enligt klubben har flytten gett verksamheten en nytändning. A6

Mot nya 
höjder 
på öster

Kungliga dopet

Lilla Estelle 
tog det med ro

 ■ Det blev en varm 
och stämningsfull ce-
remoni när prinses-
san Estelle. Huvud-
personen tog hela 
tillställningen med 
ro.  A16–17, B8–9

ta

Problem  
i TA-tryckeriet

 ■ På grund av haveri 
i TA:s tryckeri på tis-
dagskvällen ser en del 
sidor inte ut som pla-
nerat. Sena nyheter, 
främst på sporten 
saknas dessvärre.   

Tillbyggnad ska 
lösa platsbristen

 ■ 2014 behövs sex nya avdelningar på förskolorna  
i Trelleborgs centrum. Inom kommunen diskuterar 
man nu hur behovet ska täckas och huvudspåret är att 
bygga till Granlunda med fyra avdelningar och Ger-
trudsgården med två. A5

Modellflyg
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Klubb får ny   luft under vingarna
När Västra ringvägen skulle 
byggas visade det sig att vä-
gen skulle gå rakt över Trel-
leborgs modellflygklubbs 
marker. Klubben tvingades 
efter 40 år motvilligt läm-
na området och hänvisades 
istället till ett fält öster om 
tomatodlingen.

Modellflygklubben kän-
de till att bygget var på 
gång men Roger Lundahl, 
ordförande i klubben, är 

besviken på kommunens 
bristande information.

– När det väl hände gick 
det snabbt. Vi fick inga rik-
tiga besked från kommunen, 
säger Roger Lundahl.

Nu håller klubben på att 
etablera sin verksamhet på 
det nya fältet. Bodar har 
ställts på plats och en ny 
container har köpts in och 
ska ställas i ordning.

– I fjor höstas, i november, 

sådde vi gräset, berättar Ro-
ger Lundahl,

Gräset har växt sig grönt 
under våren men behöver bli 
tätare för att underlaget ska 
bli perfekt. På det nya fältet 
finns det bättre utrymmen 
för start- och landningsba-
nor än på det förra. Men här 
finns ingen el.

– Det är ett jättebra fält 
här ute men vi är lite handi-
kappade. Vi kan inte ha rikti-
ga evenemang här när vi inte 
har el, säger Roger Lundhal.

Modellflygklubben har 
dragit igång sin ordina-
rie verksamhet på den nya 
adressen och träffas varje 
torsdag i klubblokalen.

Dalköpinge. I höstas tvingades modell-
flygklubben lämna sitt flygfält i västra 
Trelleborg. Nu har klubben installerat 
sig på ett nytt fält öster om staden.

MoDellflyg

Vandaler 
slog till mot 
förskola

Vandaliseringen inträffa-
de någon under den hel-
gen. Gärningsmännen 
krossade flera bänkar i 
lekstugan, förstörde gardi-
ner och smetade avföring 
på väggarna. De plockade 
också med sig fyra däck 
från en bil.

– Bilen har barnens för-
äldrar byggt på en föräld-
radag. Då renoverades 
också lekstugan. Så det är 
klart att detta känns trå-
kigt, säger rektor Marian-
ne Johansson.

Personalen upptäckte 
förstörelsen när de kom 

till sina arbeten på mån-
dagsmorgonen. Senare 
samma dag sanerades lek-
stugan från avföring. 

– Lekstugan måste na-
turligtvis renoveras. Men 
jag vet inte när det blir av, 
säger Marianne Johans-
son.

Händelsen har polisan-
mälts som skadegörelse. 
Men än så länge finns inga 
misstänkta gärningsmän.

– Jag hoppas att polisen 
kan lösa detta, säger Mari-
anne Johansson. 

Det är inte första gång-
en som Österlids försko-
la råkar ut för vandalise-
ring. Enligt Marianne Jo-
hansson inträffar liknande 
händelser varje år när vå-
ren övergår i sommar.

– Det blir tyvärr så när 
den varma årstiden kom-
mer. Andra förskolor har 
också drabbats, säger hon.

För 2001 uppgick den 
totala kostnaden för ska-
degörelse i Trelleborgs 
kommun till strax över en 
miljon. 

TexT: MarTin 
STrandberg
martin.strandberg 
@trelleborgsallehanda.se

Trelleborg. En lekstuga som slagits 
sönder invändigt och där någon kle-
tat avföring på väggarna. Den synen 
mötte personalen på Österlids för-
skola.

ÖsTerliD

DaTorer

Kommunanställdas 
kunskaper ska höjas
Trelleborg
En ny sorts datorkör-
kort ska införas bland 
Trelleborgs anställda. 
En provomgång visar 
att kunskaperna skiljer 
sig mycket på olika ar-
betsplatser.

Målet är att alla kom-
munanställda i Trelleborg 
ska genomgå en ny web-
baserad utbildning som 
heter e-medarbetaren. 
Under en provomgång i 
februari valdes 93 perso-
ner ut slumpmässigt från 
olika arbetsplatser. Det vi-
sade sig att de anställdas 
kunskaper och datorvana 
är väldigt olika.

– En del använder ju da-

torer hela dagarna med-
an andra har helt andra 
arbetsuppgifter. Men alla 
behöver kunna hantera en 
dator då och då, säger An-
nika Ekberg, personalse-
kreterare på kommunen 
som har jobbat med för-
sta omgången av e-med-
arbetaren.

Utbildningen består av 
två delar. Först görs ett 
test i grundläggande kun-
skaper kring datoranvänd-
ning. Deltagarna får visa 
om de kan hantera mail, 
navigera med mus, starta 
datorn, logga in och så vi-
dare.

– I steg två får de träna 
på det som visade sig vara 

problem i steg ett, säger 
Annika Ekberg.

Av de som gick vidare 
till steg två blev endast 
hälften klara innan kurs-
tiden gick ut.

– De kommer nog att 
få tillfälle senare att göra 
klart. Kurstiden var lite 
kortare än den egentligen 
bör vara.

När ska de andra kom-
munanställda genomgå 
utbildningen?

– Det är inte fastställt 
ännu. Vi håller på att pla-
nera det nu, säger Annika 
Ekberg.

Sofia bergSTröM
sofia.bergstrom 

@trelleborgsallehanda.se

i helgen utsattes Österlids förskola för skadegörelse. 
Förskolan kommer dock att hålla öppet som vanligt.
 foto: claes nyberg



A7Trelleborg
onsdag 23 maj 2012

– Och om kvällarna när 
det är fint väder, säger Ro-
ger Lundahl.

Av de drygt 50� medlem-
marna är 15-20 aktiva fly-
gare som tar varje tillfälle i 
akt för en flygtur. Och var-
je år lockas nya medlem-
mar att testa. Den intresse-
rade kan lära sig flyga med 
klubbens skolplan som för 
säkerhets skull är utrustat 
med dubbelkommando.

– Jag har ett par, tre elever 
på gång just nu, säger Lars 
Roos som ansvarar för ut-
bildningen av nya modell-
flygare.

Trots missnöjet med att 

klubben tvingades flyt-
ta och att det saknas el på 
det nya fältet andas det nu 
optimism om framtiden i 
klubben. Under sommaren 
kommer modellflygklub-
ben att bjuda in till invig-
ning för att visa upp sin nya 
anläggning.

– Det har blivit lite av en 
nytändning efter flytten, sä-
ger Roger Lundahl.

Klubb får ny   luft under vingarna

Modellflyg

Motorn kan hålla det 2,5 kilo tunga planet i luften i ungefär 20 
minuter innan det måste landa för att tanka.

roger lundahl, ordfö-
rande i Trelleborgs modell-
flygklubb, tycker att klub-
ben fått en nytändning ef-
ter flytten till det nya fältet 
öster om tomatodlingen.

Modellflygplan finns i många modeller och storlekar. Som till 
exempel Mikael Ewalds röda Piper cub.

text: magnus 
aspegren
magnus.aspegren 
@trelleborgsallehanda.se

foto: claes 
nyberg
claes.nyberg 
@trelleborgsallehanda.se




