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Skåne kan få
skärgård – om
FP får bestämma
Folkpartiets utspel: Slå samman Skåne med grannlänen ”Hög tid att rita om kartan”
Om fem år finns Skåne inte 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 sydsvensk storregion, säger
Gilbert Tribo (FP), regionråd i Skåne.
Enligt honom är Skåne
för litet och skåningarna
för få. Det samma gäller
grannlänen. En sammanhållen arbetsmarknad, infrastruktur och sjukvård
för Skåne, Blekinge och
Kronoberg skulle alla tjäna
på, hävdar han.
– Till exempel behöver
vi ett större patientunderlag för att kunna driva en
superspecialiserad universitetssjukvård, säger Tribo.

Han har diskuterat planerna på sammanslagning
med partikolleger i fler
län.
– Vi utesluter ingen. Kalmar och Hallands län ligger ju nära till geografiskt
och de är också hjärtligt
välkomna, säger han.
Folkpartiets förslag sågas inte av de andra partierna i Region Skåne. Regionråd Rikard Larsson (S)
tycker att idén med en
sammanslagning är intressant.
– Vi stänger absolut
inga dörrar. Det ska bli intressant att föra en diskussion kring det här, säger
Larsson.
JOHAN
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Skåne kan få …
Mattias Jacobsson, 14, Daniel Jacobsson, 12, och Nathalie Matti, 14, tänker läsa matematik på gymnasienivå när Borgarskolan startar upp sin nätbaserade utbildning i augusti.
Skånska kroppkakor?
Detta skulle Skåne få vid
en sammanslagning:
Kroppkakor
Oändliga barrskogar och
ett och annat kalhygge
Fler lag i hockeyallsvenskan – 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

Bilfirma födde upp och
sålde hotade papegojor
Sålde 173 utrotningshotade djur från sin firma
Vid en inspektion på en bilfirma i södra Skåne hittades 173 utrotningshotade
papegojor
och
flera
äggkläckningsmaskiner.
Nu dömer Ystad tingsrätt
en 43-årig man, som ingår i
styrelsen för bolaget, för
bland annat otillåten miljöverksamhet och brott mot
djurskyddslagen. Påföljden
blir villkorlig dom och 70
timmars samhällstjänst.
43-åringen hävdar att

han bara sålde 20 papegojor under en femårsperiod
och att han aldrig tjänade
några pengar på dem. Detta trots att både bilfirmans
hemsida, registreringsbevis och den utrustning som
funnits på platsen vittnade
om att verksamheten bedrivits i stor omfattning.
Mannen saknade tillstånd för uppfödning och
försäljning av exotiska djur,
något som han själv hävdar

aldrig efterfrågats av vare
sig kommunen eller länsstyrelsen 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 verksamheten ett antal fågelburar till försäljning på bilfirmans hemsida.
EVELINA
OLSSON
@METRO.SE

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 matte. Nu får han chansen att
räkna på gymnasienivå, genom en nätbaserad utbildning som drar i gång på
Borgarskolan i Malmö.

Rödgröna satsar på
skånska järnvägar
Flera järnvägsprojekt i Skåne finns med i den stora
satsning på infrastruktur,
som den rödgröna oppositionen presenterade i går.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
talar gemensamt om en
”historisk satsning på järnväg och kollektivtrafik”.
De projekt i Skåne som
nämns särskilt är en snabbare utbyggnad till fyra
spår mellan Arlöv och
Flackarp utanför Lund, en
upprustning av Lommabanan mellan Arlöv och Kävlinge, en utbyggnad
av Söderåsbanan Ås-

Följ med till framtiden
på wihlborgs.se
Framtidens lokaler

– Man vill så gärna ha utmaningar men de är så svåra att hitta, säger Daniel.
Räkneintresset väcktes
av storebror Mattias, 14,
som även han tänker läsa
gymnasiematte när de nya
nätutbildningen startar i
augusti.

torp–Teckomatorp
och
Pågatågstrafik. Dessutom
förordas en vidare utbyggnad av Skånebanan Helsingborg–Hässleholm. TT
ANNONS

– Det är roligt att fortsätta 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

Misstänkt mord
var inget brott
Den 53-årige man, som
förra veckan påträffades
död och med skador i ansiktet i en lägenhet i Landskrona har inte fallit offer
för något brott.
Skadorna
gjorde att polisen inledningsvis rubricerade
ärendet som
ifrågasatt mord.
Nu har det klarlagts att mannen skadades
då han cyklade
omkull ett
dygn tidigare,
uppger polisen
i nordvästra
Skåne. TT

