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MAKADAMFABRIKEN I ÅSTORP

ÅSTORP

■ Om allt går i lås kan arbetet med att 
projektera för ett stort rekreations
område i den gamla makadamfabriken 
i Åstorp starta om några månader. Allt 
hänger på att Jordbruksverket ger klar
tecken, så kan arbetet med en förstudie 
dra igång.
Sedan en tid tillbaka har 
det funnits planer på att 
använda det stora område  
som tidigare var maka-
damfabriken i Åstorp som 
ett område med plats både 
för actionsporter och helt 
vanlig rekreation. Åstorps 
kommun har tillsammans 
med bland annat områdets 
ägare, Skanska, en rad för-
eningar och andra aktörer 
bestämt sig för att satsa på 
en förstudie.

– Vi har fått klarteck-
en på ett bidrag på cirka 
469 000 kronor från Leader  
Nordvästra Skåne med Öre-
sund. Det som nu krävs är 
att Jordbruksverket fattar 
det formella beslutet. Vilket 
kan ta cirka tre månader, 
säger näringslivsutveckla-
re Susann Cardell i Åstorps 
kommun.

– Det handlar om EU-
pengar som ska bekosta 

denna förstudie. Pengarna  
går i huvudsak till att an-
ställa en projektledare på 
hundra procent som under 
åtta månader ska arbeta  
fram ett underlag för hur 
det gamla stenbrottet kan 
användas, säger Susann 
Cardell.

Redan nu finns det intres-
senter som exempelvis 
Svenska Cykelförbundet 
som vill vara på plats om 
projektet blir verklighet. 
Tanken är att utnyttja detta 
stora område för klättring, 
kanotpaddling och BMX 
exempelvis.

– Men vi ska betona att 
det inte bara är action-
sporter som ska före-
komma här om vi kom-
mer så långt. Meningen är 
att alla ska ha tillgång till 
detta som ett strövområ-
de. En målsättning är att 

Stenbrott kan bli nytt 
rekreationsområde

Brytningen i Åstorps makadamfabrik upphörde 2013. Nu kan detta stora område bli ett rekreationsområde med bland annat actionsporter men också med 
goda friluftsmöjligheter för helt vanliga besökare.

Svenska Cykelförbundet har visat intresse för det nedlagda 
stenbrottet. Exempelvis kan man idka BMXcykling här.

”En målsätt
ning är att vi 
ska knyta an till 
närliggande an
läggningar och 
verksam heter. 
exempelvis  
Tingvalla,  Ås
torps Ridklubb, 
restaurang
rörelser med 
mera.”

Susann Cardell, näringslivs
utvecklare, Åstorps kommun. vi ska knyta an till närlig-

gande anläggningar och 
verksamheter. exempelvis  
Tingvalla,  Åstorps Rid-
klubb, restaurang rörelser 
med mera,  säger Susann 
Cardell.

– Tanken är ju att om 
denna rekreationsanlägg-
ning blir verklighet ska det 
inte bara bli en sak för de 
som bor närmast. Detta  
kommer naturligtvis att 
bli en anläggning som hela 
regionen och kanske hela 
landet får ett intresse i.

Om projektet blir verklig-
het så handlar det om bety-
dande investeringar.

– Då kommer vi att göra 
en ordentlig inventering av 
vilka möjligheter det finns 
till finansiering. Vi talar om 
EU-pengar, ekonomiska 
 insatser från Åstorps kom-
mun och andra finansiärer, 
förklarar Susann Cardell.

Den 1 december 2013 av-
slutades brytningen i ma-
kadamfabriken. Området 
är säkrat för närvarande.
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PERSTORP

30-åring döms 
för sexbrott 
mot flickor
■ En Perstorpsbo döms för 
att ha utsatt sex flickor för 
övergrepp över nätet.

30-åringen från Pers-
torp har tidigare dömts 
för sexual brott mot barn, 
bland annat 2010 för att ha 
våldtagit en 14-årig flicka. 
Nu döms han för övergrepp 
mot sex minderåriga flickor 
som han fått kontakt med 
på internet. Mannen har 
bland annat förmått flick-
or att fotografera sig själva 
i sexuella sammanhang.

I februari i år greps 
30-åringen misstänkt för 
barnpornografibrott. Vid 
en husrannsakan hittades 
material som togs i beslag. 
Polisen hade inte resur-
ser att undersöka materi-
alet direkt och åklagaren 
försatte  därför mannen på 
fri fot. I april greps mannen 
på nytt efter att utredning-
en lett till nya misstankar 
och mannen häktades.

30-åringen döms nu för 
bland annat sexuellt över-
grepp mot barn, utnyttjan-
de av barn för sexuell pose-
ring, sexuellt ofredande och 
barnpornografibrott. Straf-
fet blir fängelse i ett år och 
sex månader. Han ska ock-
så betala skadestånd till de 
sex målsägandena.

ÖRKELLJUNGA

Tjuvar stal 
maskiner
■ Garaget till en sommar-
stuga i Yxenhult har utsatts 
för inbrott under de senas-
te  dagarna.

När ägaren kom till stu-
gan på torsdagen såg han 
att någon brutit sig in i ga-
raget. Tjuvarna kom över 
olika trädgårdsredskap och 
maskiner.

Bland annat försvann en 
motorsåg, en gräsklippare 
och en trimmer.

Något värde på de stulna  
föremålen har inte upp-
getts enligt polisen.
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