A21

SKÅNSKA DAGBLADET ■ TORSDAG 18 FEBRUARI 2010

SKÅNE RUNT

Shell testade
brunnsvatten
LÖVESTAD

Provborrningarna
utanför Lövestad är nu
avslutade och under
onsdagen tog Shell
prov på brunnar i närheten av borrhålet för
att kontrollera att
vattnet inte påverkats.

Tom Nilsson och Bengt Augustsson är i full gång med förberedelserna inför brottnings-SM i Norrevångshallen helgen 27-28
februari.
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Snart brakar det loss
■ BROTTNINGS-SM.

Upp till 700 besökare väntas per dag
Augustsson för ett antal år
sedan.

ESLÖV

Brottnings-SM är i faggorna och till EAI Brottnings kansli ringer hela
tiden brottare och andra som vill ha hjälp
med logi.
– Fast det är fullt på Hotell
Stensson, och på vandrarhemmet finns bara fem
platser kvar. Det blir Star
Hotell i Lund för dem som
inte ordnat boende ännu,
säger Tom Nilsson som är
biträdande tävlingschef.
Tom Nilsson satte i gång
med planeringen inför SMtävlingarna i maj, månaden
efter klartecknet för Eslöv
som arrangör.
– Det är en utmaning,
men en som vi tror vi skall
klara av på ett fint sätt, säger Nilsson som till tävlingarna 27-28 februari väntar
en stor publik.

500-700 per dag beräknas anlända till Norrevångshallens publikplatser.
Det såg lite osäkert ut på
onsdagen. Det hade gått
hål i Norrevångshallens
provisoriska plasttak. När
det skulle repareras tog
vinden fatt i plast-och stålsektionen, som slog i taket
och orsakade två hål. Sektionen reparerades och fick
ny plast på onsdagseftermiddagen. Hålen i taket reparerades. Mer snö var att
vänta, så det var bråttom.
Parkeringsplatsen utanför hallen var belamrad

Att intresset för SM steg-

ras märks inte minst på EAI
Brottnings speciella SMhemsida, designad av klubbens webbmaster Peter
Hedström. Antalet klick
har ökat från fem, tio stycken till 3 000 från unika besökare.
Hotell Stensson har 80
uthyrda rum. Dessutom
kommer att bo 60 personer
i konferenslokalerna –
med okej komfort. Sängar
ställs in där och det bjuds
hotellfrukost.
Byggnadsarbetarna från Thage Andersson Bygg i Tollarp hade ett svårt jobb. När sönderblåst plast skulle bytas ut tog
FOTO: ARNE FORSELL/BILDBYRÅN
vinden fatt i sektionen.

h Har fostrat flera brottare i elitklass
EAI:s brottningssektion är anrik, firade 100-årsjubileum 2008, och
har en bred bas
med unga brottare.
Tisdagar och torsdagar tränar 3040 ungdomar, på
onsdagar lika
många nybörjare.

Elitbrottarna är
igång alla veckodagarna.
Klubben har flera
brottare i elitklass
och även duktiga
funktionärer, som
tävlingssekreteraren Christina Lönnborn.
Svenska Brott-

med staket, byggbodar och
en jättelik lyftkran.
– Men kommunens fastighetschef har lovat att både
tak och parkering skall vara ordnat när det är dags, så
det är lugnt, säger Tom
Nilsson som förbereder
tillsammans med EAI:s

ningsförbundet
valde ut Skåne
som SM-värd 2010
och sedan var det
de skånska styrelseledamöterna
som i en sluten
omröstning fick
välja stad för de
största nationella
mästerskapen.

gamle
mästerbrottare
Bengt Augustsson, som ansvarar för stora hallen under tävlingarna.
Tom Nilsson är pappa till
en ung brottare, Calle
Gripwall, och blev intresserad av brottning när han
bodde granne med Bengt

Tom Nilsson och Bengt

Augustsson vet inte varför
just Eslöv valdes ut till arrangörsstad.
– Men mycket hänger
ihop med att vår organisation klarar det.
2002 arrangerade Eslöv
junior-SM, med ungefär lika många deltagare som
det blir i helgen, 140 tävlande varav 40 tjejer och 100
killar. I juni stod staden
som värd för mästarmötet
mellan svenska och skånska brottningseliten och allt
flöt på till belåtenhet.

Skåne är det bästa brott-

ningslandskapet. Av 140
svenska brottningsklubbar
finns 40 i Skåne. Det blev
också succé när en skånsk
ort senast arrangerade SM,
det var Vinslöv 2008.
Lennart Andersson

Shell och konsultföretaget
Sweco var på onsdagen
ute på nio närliggande
gårdar för att ta prover på
brunnsvattnet.
Prover
togs även innan borrningarna startade och nu ska
de jämföras för att kontrollera så att inget har
läckt ut i vattnet i samband med att borren arbetat sig ner till alunskiffret på flera hundra meters
djup. Dessutom ska vattennivåerna mätas i två
brunnar. Men det kan inte göras förrän snön är
borta.
Utöver dessa prover ska
även extra prov tas i september för att vara på den
säkra sidan.
Enligt Henry Carlsson

på Shell är mycket av detta utövervad man normalt
sett brukar göra i samband med provborrningar på olika håll i världen.
– Vi tar alltid prov på
vattnet men inte så många
prov som här. Det är eftersom det har funnits så
mycket oro kring just
grundvattnet bland de
boende som vi gör så.
Vattenproverna ska nu
analyseras av Sweco på en
rad olika sätt, men Henry
Carlsson är övertygad om
att det inte kommer att
hittas några föroreningar.
En av de grannar till
borrhålet som på onsdagen fick sitt vatten analyserat var Peter Larsen.
Han tillhör inte den grupp
grannar som motsätter sig
Shells borrningar. Tvärtom tycker han att Shell
skött det hela bra.
– Jag har fått bra information från dem. Allt kan
ju hända, men borrningarna är inget som gjort
mig speciellt orolig.
Torbjörn Wester

Med rätt att
vara egyptier
ESLÖV

En före detta Eslövsbo
har vunnit en strid mot
skatteverket.

Mannen, som är 40 år
gammal, har flyttat till
Egypten och slipper därför beskatta en aktievinst i
Sverige. Han får 5.000 kr i
ersättning av staten för
krånglet.
Mannen bor sedan flera år i Egypten, har gift sig
där och skaffat barn.
År 2008 sålde han aktier i ett globalt företag för
708.000 kronor. Skatteverket fick nys om detta,
och såg att mannen inte
deklarerat för vinsten.
Skattemyndigheterna
krävde den före detta Eslövsbon på ett schablonbelopp. Mannen hävdade
att han bodde i Egypten
och att han hade skatteplikt där. Vilket är väldigt

gynnsamt. I Egypten utgår ingen skatt när man
säljer värdepapper. Tyvärr
kunde han inte ordna något intyg om detta. 40åringen försökte få ett intyg utfärdat av de egyptiska myndigheterna, men
möttes av beskedet att de
ville ha 50.000 egyptiska
pund, vilket motsvarar
70.000 kronor, i ”ersättning” för besväret.
Länsrätten i Skåne ger
mannen rätt. Han bor i
Egypten och skall betala
skatt enligt det landets regler.
Däremot avvisar man
det mesta av de ersättningar som den 40-årige
före detta Eslövsbon har
begärt. Mannen ville ha
45.000 kronor för det arbete han har lagt ner med
att överklaga skattemyndigheternas beslut.

NOTERAT

Golfklubb fick dubbelt inbrott
SJÖBO. Sjöbo golfklubb har råkat ut för två inbrott
under bara ett dygn. Strax efter klockan 22 på tisdagskvällen gick larmet i klubbhuset. Tjuvar hade då brutit
upp ytterdörren. Klubben utsattes också för ett inbrott vid halv tolvtiden på måndagskvällen. Då stals
nyckeln till dokumentskåpet och en dator.

