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Skillinge

Mandelmanns 
hönor i kapellet

 ■ Släpp hönan loss, det är 
vår! Det uppropet är ock-
så titeln på torsdagens  
föredag i Skillinge kapell. 

Klockan 19 funderar Ma-
rie och Gustav Mandel-
mann kring fria ägg och 
det kommande odlingsåret.

kivik

Nelson Mandela 
på Kiviks bio

 ■ På torsdag kväll blir det 
ännu en möjlighet att se 
den nya storfilmen Man-
dela – vägen till frihet. 

Klockan 19.30 visar  
Kiviks bio den Oscars- 
nominerade långfilmen.

ÖStra tommarp

Tummen upp  
för Thumatorp

 ■ Behandlingshemmet 
Lilla Thumatorp i Östra 
Tommarp får tummen 
upp av Inspektionen för 
vård och omsorg, Ivo. 

Ivo har tidigare haft syn-
punkter på verksamheten 
och verksamhetsutövarna 
har fått redovisa vilka för-
bättringar som vidtagits. 

Nu avskriver Ivo ären-
det eftersom man anser 
att vidtagna åtgärder varit 
relevanta.

mellby

Biskopen gör ett 
besök i Mellby

 ■ Biskop Antje Jackelén 
kommer till Mellby kyrka 
på söndag 9 mars klock-
an 18.00. Hon talar vid en 
teologisk reflektion över 
sitt valspråk ”Gud är stör-
re”. 

Antje Jackelén har som 
första kvinna i histori-
en valts som ärkebiskop  
i Svenska kyrkan, ett upp-
drag som hon tillträder  
i juni 2014.

Sedan några år anord-
nar Kiviks församling  
regelbundet föredrag med 
teologisk reflektion. Näs-
ta tillfälle är den 6 april. 
Då kommer en företrä-
dare för den judiska för-
samlingen. Det är läkaren  
Salomon Schulman som 
talar om ”Gudsbilden  
i judisk tradition”

Antje Jackelen kommer till 
Mellby kyrka 9 mars.

Hallå där...

...Birger Simonsson, 71, som 
åkte sitt 33:e Vasalopp i sön-
dags för Rotarys läkarbank.

Omkring 1 500 
skidlöpare av-
bröt Vasaloppet. 
Men du kom 
i mål trots att 
årets lopp var 
ovanligt tufft?

 
– Det var jobbigt och man 
blev förstås trött. Men jag 
hade både bra fäste och 
bra glid. Jag tog god tid 
på mig och åkte på spar-
låga och hade reservkraf-
ter kvar.  Tiden blev drygt 
tio timmar.
Det snöade och spåren 
försvann tidigt när tu-
sentals åkare körde. Om 
du ska jämföra sönda-
gens lopp med dina andra  
32 Vasalopp.

– Tre gånger tidiga-
re har det varit tuffare. 
Särskilt 1971. Då var det 

mindre med snö och sju 
grader varmt. Då fick vi 
delvis åka på blåbärsri-
set.
Tänkte du aldrig på att ge 
upp?

– Nä, jag hade ingen 
tanke på att bryta. Men 
man får inte tänka på 
Mora utan dela upp lop-
pet i etapper. Och ha de 
olika matkontrollerna 
som etappmål, annars går 
det inte.
Så det är lite fråga om en 
psykisk kamp också?

– Ja, man måste tänka 
på något positivt, något 
annat än slutmålet. Jag 
brukar tänka på resor, en 
god middag med vänner.
Kommer du att åka nästa 
år också?

– Jag vet inte. Det får 
inte bli ett krav eller mås-
te, därför brukar jag vara 
försiktig med att bestäm-
ma något direkt. En stund 
efter att jag gått i mål kom 
en annan veteran. Han 
var så trött att han nästan 
stupade i mål. Då får man 
sig en tankeställare.
Du åkte för Rotarys  
läkarbank, fick du någon 
respons för det?

– Ja, det var någon som 
skojade och tyckte det var 
tryggt med en doktor. Det 
var bara positiva tillrop 
annars.

Gert LjunGqvist
gert.ljungqvist@ystadsallehanda.se
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Dahls elektriska 
försatt i konkurs

Vad som har utlöst konkur-
sen är inte närmare känt 
förutom att lönsamheten 
har vikit för Dahls elektris-
ka.

Konkursförvaltaren Bo 
Claeson i Tomelilla har inte 
hunnit fördjupa sig i kon-
kursen ännu men menar 
att det troligen är flera fak-
torer som spelat in. 

– En av orsakerna kan 
förstås vara att Dahls för-
lorat arbete och pengar ge-
nom att företaget inte fått 
utföra arbete åt kommu-
nen. Men det är flera bitar.

Klart är att omsättningen 
och lönsamheten har gått 
ner. I de handlingar som 
skickats in till tingsrätten 
i samband med konkurs-
ansökan framgår att Dahls 
gjorde en förlust på 1,2 mil-
joner kronor under 2013.

Nu kommer Bo Claeson 
att redan denna vecka titta 
på vad det går att göra för 
att rädda företaget.

– Det är ju fråga om 
många arbetstillfällen,  
säger han. Med Henrik och 
Johan Dahl är det totalt 
elva på personer på före-
taget. 

Han kommer nu att un-
dersöka om det finns några 
intressenter som vill driva 
elfirman vidare.

– Vi är öppna för alla 
möjligheter.

Det var förra året som 
Dahls elektriska stämde 
Simrishamns kommun på 
2,3 miljoner kronor. 

Värsta konkurrenten
Bakgrunden är att Dahls 
anser att kommunen gett 
en mängd jobb till värsta 
konkurrenten Lindsténs el 
som de skulle ha fått, enligt 
ett ramavtal. Dahls ran-
kades etta och Lindsténs 
hamnade först på tredje 
plats. 

Enligt stämningsan-
sökan var det fråga om  
elarbeten på över tio mil-
joner kronor som gick till 
konkurrenten. 

  I stämningsansökan 
uppger Dahls elektriska att 
man drabbats av arbets-
brist på grund av detta och 
tvingats säga upp elektri-

ker samt lidit ekonomisk 
skada.

Kommunen avvisade 
så gott som alla krav från 
Dahls. Man medgav dock 
en mindre summa på  
16 000 kronor.

– Stämningsansökan 
ligger kvar hos tingsrät-
ten, förklarar Dahls jurist  
Richard Sahlberg vid Foy-
en advokatfirma. Det tar 
lite tid eftersom det är ett 
omfattande mål.

Dahls elektriska är ett 
familjeföretag som grun-
dades 1992 av Bengt Dahl. 
Sedan 2009 drivs och ägs 
företaget av Henrik och  
Johan Dahl.

De har avböjt att kom-
mentera konkursen i dags-
läget. 

Gert LjunGqvist
gert.ljungqvist@ystadsallehanda.se

Simrishamn. Dahls elektriska har 
försatts i konkurs. Tingsrätten fattade 
beslutet i fredags efter att företaget på 
egen begäran ansökt om konkurs. Dahls 
stämde förra året kommunen på flera 
miljoner kronor. Företaget menar att 
kommunens agerande har lett till stor 
ekonomisk skada. 

NäriNgSliV

Fler bussar går till  
Borrby framöver
borrby
Ett inställt pågatåg led-
de till ovanligt många 
bussresenärer. Så för-
klarar Skånetrafiken att 
ett antal resenärer inte 
fick plats på bussen för 
en tid sedan. Nu är vissa 
turer förstärkta och alla 
ska få plats.

Morgonen då ett antal 
resenärer blev strandsatta 
i Borrby berodde alltså på 
att ett pågatåg var inställt 
och att ovanligt många tog 
bussen mot Ystad i stället. 

Upptagna bussar
– Föraren kallade på för-
stärkning, men vid den  
tiden på morgonen är alla 
bussar upptagna och det är 
svårt att få tag i chaufförer 
med så kort varsel, förkla-

rar trafikplanerare Anna 
Archer.

Sedan dess har morgon-
avgångarna vissa dagar för-
stärkts med extrabussar.

– Det är en avvägning. 
Det blir för dyrt att sätta in 
en extra buss för 2–3 per-
soner. Därför förstärker vi 
bara när behovet är störst.

De resenärer YA träffat 
menar att det ofta är över-
fullt på bussen från Borrby.

Ingen kvarlämnad
– Det händer att det är ett 
par personer som måste 
stå, men ingen har blivit 
kvarlämnad sedan dess,  
säger Anna Archer.

Att ha lagom antal bussar 
på alla turer är en grannla-
ga uppgift för Skånetrafi-
ken.

– Det är glädjande att an-
talet resande ökar, men vi 
måste hinna hänga med. 
Sedan är det svårt eftersom 
en avgång kan vara fullsatt 
ena veckan och nästa vecka 
är det gott om plats.

emma Lawesson
emma.lawesson@ystadsallehanda.se

KolleKtivtrafiK vem är störst?

Dahls stämmer kommunen

I stället har kommunen 
vänt sig till konkurrenten 
Lindsténs elektriska trots 
att Dahls hade första tjing 
på jobben, skriver företa-
get i stämningsansökan till 
tingsrätten.

Kommunen har tidigare 

avvisat Dahls krav på näs-
tan 2 283 380 kronor. Man 
har dock medgivit att Dahls 
har rätt till en mindre sum-
ma på 16 000 kronor.

Det var för fem år sedan 
som det gjordes en upp-
handling om ett så kallat 

ramavtal för el-arbeten på 
kommunens fastigheter. 
Avtalet gällde under fyra år.

Dahls kom på första plats 
och ska därmed ha rätt till 
alla jobb som understiger 
tre basbelopp: 133 500 kro-
nor. Lindsténs kom på tred-
je plats vid upphandlingen.

Enligt Dahls har det inte 
gått rätt till, utan kommu-
nen har vänt sig direkt till 
Lindsténs vid flera tillfällen. 

I stämningsansökan 
sägs det att Dahls drabbats 
av arbetsbrist på grund av 
detta och lidit skada eko-
nomiskt sett. Man har även 
tvingats att säga upp elek-

triker under den här tiden. 
Och menar att det var en di-
rekt följd av att kommunen 
inte följde avtalet.

Kommunen har tidigare 
i en skrivelse avvisat Dahls 
påstående och framhållit 
att man inte har gjort någ-
ra fel.

Inte fått chans
När det gäller jobb som lig-
ger mellan tre och tio bas-
belopp ska det göras en ny 
upphandling. Här har inte 
Dahls elektriska fått någon 
chans att lägga bud, menar 
företaget. 

Och påpekar att direkt 

otillåtna upphandlingar 
har gjorts från kommu-
nens sida.

Tidigare har Dahls be-
gärt ut alla fakturor som 
Lindsténs skickat till kom-
munen under de fyra år 
som avtalet gällde.

– Det har varit fråga om 
en omfattande mängd fak-
turor, skriver man i stäm-
ningsansökan. Samman-
lagt 10 097 695 kronor.

Utebliven vinst
Från de tio miljonerna ska 
knappt fem miljoner dras 
bort och kvar blir drygt fem 
miljoner kronor. 

Eftersom Dahls anser sig 
ha missat jobb för fem mil-
joner kronor kräver nu el-
firman ersättning för ute-
bliven vinst. Man har räk-
nat fram beloppet till 2 283 
380 kronor.

I stämningsansökan hän-
visar Dahls till beslut i Hög-
sta domstolen där det sägs 
att företag har rätt till ska-
destånd vid en felaktig upp-
handling.

TexT: GerT 
LjunGqvisT
gert.ljungqvist 
@ystadsallehanda.se

Simrishamn. Dahls elektriska och 
kommunen har inte lyckats komma 
överens och står långt ifrån varandra. 
Nu har elföretaget stämt kommunen på 
närmare 2,3 miljoner kronor. Dahls me-
nar att kommunen struntat i ett avtal, 
vilket missgynnat elfirman.

Bråk om avtal

Ystads Allehanda 9 april 2013,

Friskis 
och svettis 
största 
föreningen
SimriShamn
Friskis och svettis slåss 
med golfklubben om 
vilken förening som är 
störst i kommunen. 

I måndagens Ystads 
Allehanda utnämn-
des Österlens golf-
klubb till kommunens 
största förening med  
1 800 medlemmar. 

Uppgiften kom ifrån 
kultur- och fritidsför-
valtningen.

– Friskis och svettis är 
större med mer än 2 000 
medlemmar, meddelar 
Ulrica Larsson, ledamot 
i styrelsen för Friskis och 
svettis. 

Enligt föreningens 
hemsida har man cirka 
2 200 medlemmar.

YA 4 februari 2014.
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