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VELLINGE · TRAFIK

■ Mångmiljonsatsning-
en på Norra infarten  
i Vellinge skjuts upp – 
igen. Planeringen av det 
nya stråket som ska  
leda trafiken direkt in 
mot Vellinge centrum 
har pågått i fem år. Nu 
försenas beslutet minst 
ett halvår till.

Bebyggelsen söder om  
Norra leden i Vellinge tät
ort utgörs idag mestadels 
av industrier. Enligt för
slaget till ny detaljplan för 
huvudstråket mot centrum 
ersätts dagens trevägskors
ning vid rampen från E6 
med en rondell. 

Därefter anläggs en ny 
gata söderut mot Perstorps
gatan – och ytterligare en 
rondell. 

Planen möjliggör också 
en ny lokalgata västerut till 
Kompanigatan. Beräkning
en är att projektet kommer 
att kosta mellan 15–20 mil
joner.

Under vintern har ären
det redan återremitterats 
en gång, efter krav från 
mer än en tredjedel av le
damöterna i kommunfull
mäktige. Då ville Socialde
mokraterna, Miljöpartiet, 
Nya Listan och Sverige
demokraterna att trafik
säkerheten skulle utredas 
grundligare.

Den utredningen gjor
des och godkändes, men 
när detaljplanen skulle 
upp i fullmäktige en andra 
vända tillkom nya problem. 
Den här gången för att en 
fastighet inom området 
bytt ägare, vilket innebär 
att planen måste justeras 
på nytt. Åtgärden handlar 
om att ändra dragningen 
av en gång och cykelväg 
vid matbutiken Willy’s.

– Vi har hållit på med det 
här i flera år, och haft dia
log med fastighetsägarna 
där vi måste lösa in mark. 
Sedan plötsligt fem i tolv 
framkommer det att en av 
fastigheterna har bytt ägare 
och att man har synpunk
ter, säger Carina Wutzler 
(M).

Därför ska planen nu ut på 
en andra granskning inn
an politikerna tar slutgiltig 
ställning till den.

– Förhoppningsvis får 
vi upp ärendet i fullmäk
tige i början på hösten. 
Det är olyckligt att det 
blir ytterligare försening
ar, men samtidigt bätt
re att vi kommer fram till 
en hållbar lösning och får 
igenom planen. Det är en 
väldigt viktig satsning 
och slutresultatet som  
räknas, säger Carina Wutz
ler (M).
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LANDELIUS
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GRAFIK: KRISTER CRONQVIST

VELLINGE

Rökande man 
 räddades ur 
 brinnande soffa
■ Strax efter tio på fredags
kvällen kände förbipasse
rande att det luktade rök 
från en bostad i Höllviken. 
Fastighetsägaren kontak
tades, varpå denne tog sig 
in i huset och upptäckte en 
sovande man i en brinnan
de soffa.

Fastighetsägaren förde 
ut den sovande mannen 
och lyckades sedan släcka 
branden i soffan. Mannen 
i soffan är i 60årsåldern 

och polisen misstänker att 
han somnat i soffan med en 
brinnande cigarett i han
den. Han ska ha fått rök
skador och svedda händer 
och fördes därför till aku
ten.

Huset fick vissa brand, 
sot och fuktskador efter 
händelsen. 

Enligt anmälan ska rädd
ningstjänsten på plats be
dömt att det förelåg en stor 
spridningsrisk om branden 
inte släckts i tid. Mannen 
som hittade sovande i bo
staden är nu polisanmäld 
för allmänfarlig vårdslös
het.

SVEDALA · ÅRETS NÄTVERKARE

■ Svedala anhörigfören-
ing gick från vilande till 
landets näst största på 
nio år. Nu belönas den 
drivande kraften Stefan 
Bauer med utmärkelsen 
”Årets nätverkare”.

Stefan Bauers tillvaro som 
anhörigvårdare började 
2004 när hans fru fick Par
kinsons sjukdom, som kän
netecknas av tilltagande rö
relseproblem, stelhet och 
skakningar.

Hustrun behövde allt 
mer hjälp för att klara var
dagen. Mycket tack vare 
Stefan Bauers stöd och om
vårdnad kunde hon under 
flera år bo kvar i hemmet 
innan hon flyttade till ett 
särskilt boende.

Stefan Bauer märkte snart 
att det trots samhällets 
hjälp ställdes stora krav på 
honom som anhörigvårda
re. Och han insåg att han 
var långt ifrån ensam i sin 
situation.

– De flesta vill ta hand 
om sina anhöriga. Men un
der reglerade och anstän
diga förhållanden. Som det 
är nu är det blir det ofta 
omänskligt. Hemmet för
vandlas till en vårdinrätt
ning med den anhörige 
som en jourpersonal dyg
net runt, säger han.

För många var och är rol
len som anhörigvårdare en
sam och tung att axla.

– Man vill hjälpa. Men 
inte bära bördan ensam. 
Enligt våra sociala trygg
hetslagar är samhället an
svarigt, men lever inte all
tid upp till kraven, säger 
Stefan Bauer.

Han kom snart i kontakt 
med andra anhörigvårdare.

– Jag förstod att det fanns 
många som behövde stöd 
och gemenskap. Jag fick 
också veta att det tidigare 
funnits en anhörigförening 
i Svedala.

– Det visade sig att den 
gamla föreningen fanns 
kvar. Vi utlyste ett upp
taktsmöte och valde en ny 
styrelse. Vid första mötet 
var vi 28 medlemmar. Efter 
ett år hade det ökat till över 
100 och numera är vi lan
dets näst största förening 
med 385 medlemmar, sä
ger Stefan Bauer.

Enligt honom är bara 
anhörigföreningen i Mal
mö med 580 medlemmar 
större.

Idag har Svedalaförening
en en utbyggd verksamhet 
med träffar för anhörig
vårdare och före detta an
hörigvårdare varje tisdag 
i Svedala och varannan 
måndag i Bara.

– I Svedala är vi 25–30 
som träffas varje gång. 
I Bara är vi omkring 10. 
Men där är verksamheten 
nyare, säger han.

Stefan Bauer prisad 
för sitt engagemang

Stefan Bauer, Svedala anhörigförening

FAKTA

Ur motiveringen: 
■ ”För hans stora insatser för 
att skapa fungerande nätverk 
kring personer som vårdar sina 
anhöriga. Han har varit spindeln 
i nätet då det gäller såväl start 
som uppbyggnad av Svedala 
Anhörigförening, som med 380 
medlemmar är en av landets 
största anhörigföreningar. 
■ Stefan har medverkat till 
uppbyggnaden av ett omfat-
tande samarbete med såväl 
kommunen ochdess personal 
som med Röda Korset och Värby 
församling med flera i arbetet 
med att drivaanhörigcafé och 
informationsträffar i både Sve-
dala och Bara. Han har också 
lyckats bygga upp ett sponsor-
nätverk med ett 50-talet före-
tag som bland annat finansierar 
ett 10-tal årliga belöningar till 
anhörigvårdare.” 

Varje år uppmuntrar för
eningen tio anhörigvår
dare med en valfri upple
velse. Urvalet sker genom 
lottning och vinnarna får 
ta med sig en vän och göra 
något trevligt till en kost
nad på upp till 2 000 kro
nor.

Utöver den lokala fören
ingsverksamheten har Ste
fan Bauer även varit med 
och startat ett nätverk för 
anhörigföreningar i hela 
Skåne, utvecklat ett samar
bete med andra föreningar 
och hittat sponsorer som 
stöttar verksamheten.

– Det är klart att man 
blir stolt och rörd när and
ra lägger märke till det man 
gör. Men det handlar inte 
bara om mig. Hela verk
samheten är et lagarbete 
där många är delaktiga. Det 
vi gör är ju att bygga fram
tid för alla. Förr eller senare 
kommer alla att få behov av 
hjälp och stöd.

Utmärkelsen Årets nätver
kare, som delats ut av Sve
dalaSturups Rotaryklubb, 
är den andra som Stefan 
Bauer fått för sitt arbete. 
Redan 2014 uppmärksam
mades han av Lions i ett lik
nande sammanhang.
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