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När personrösterna i årets 
kommunval nu har summe-
rats kan det konstateras 
att Per Gustafsson (SD) 
kryssades mest. 
Och till skillnad från senas-
te valet fick Per-Martin 
Svensson (M) fler person-
röster än kommunalråds-
kollegan Leif Sandberg (C). 

Vid valet 2018 blev center-
partisten Leif Sandberg den 
mest kryssade kommunpo-
litikern, med totalt 213 per-
sonröster, tätt följd av Mo-
deraternas Per-Martin 
Svensson (209 röster) och 
Sverigedemokraternas Per 
Gustafsson (202 röster). 

När personrösterna vid 
årets val nu har räknats 
samman står det klart att 
det i varje fall i fråga om an-
talet personröster har skett 
ett tronskifte. Per Gustafs-
son kryssades av 321 väljare, 
medan Per-Martin Svens-
son fick 210 personröster 
och Leif Sandberg 136. 

– Det är förstås jättekul 
att så många kryssade mig, 
säger Per Gustafsson. Men 
framför allt tycker jag det är 
glädjande att så många i 
vårt parti fick personröster, 
vi hade utifrån vad jag sett 
överlägset flest kryss på en-
skilda personer i jämförelse 
med andra partier.

Han är smickrad över att 
många litar på honom så 

pass att de valt att kryssa för 
hans namn och säger att 
han ska göra allt för att leva 
upp till förväntningarna. 

– Jag är beredd att ta det 
ansvaret och se om vi kan 
få till ett styre här i Tome-
lilla, säger han. 

Bland de politiker som ut-
märker sig som stående lite 
längre ner på listorna men 
som ändå fick många indi-
viduella röster märks till 
exempel SD:s Jan Gustafs-
son (plats 16 på listan med 
63 kryss) och partikollegan 

Tina Malm (4:a på listan 
med 78 kryss). 

Även centerpartisterna 
Fatlum Avdullahu (8:a på 
listan med 65 kryss) och An-
ne-Marie Johansson (4:a på 
listan med 66 kryss) skiljer 
ut sig från mängden. 

Noterbart är också att miljö-
partisten Lotta Hedström, 
som stod fyra på MP-listan, 
fick 33 personröster medan 
de tre partikollegorna som 
placerats framför henne 
bara samlade ihop 16 rös-
ter totalt. 

Henrik Ekblom Ystén

att de trivs precis så bra som 
de hoppades. 

Nadja Eriksson nickar. 
– I många år sa jag till Roy 

att jag gillade där vi bodde 
men att jag saknade ett 
hem, det har jag nu. 

Hon medger att det varit lite 
tomt sedan inflyttningen. 
Flera år av planering och 
projektering är till ända. 

– Jag är ju lite av den sor-
ten som skulle kunna sälja 
allt och börja skissa på något 
nytt, säger Nadja Eriksson. 

– Nej! replikerar maken 

Roy lika direkt som tydligt. 
Båda är dock ense om att 

de vill att deras hus ska 
fungera som inspiration, 
vilket är anledningen till att 
de på lördag den 24 septem-
ber öppnar dörrarna för in-
tresserade att se vad de har 
åstadkommit. Mellan 
klockan 12 och 16 kommer 
de tillsammans med mäk-
lare, bank och husbyggare 
finnas på plats för att svara 
på frågor och bjuda på gril-
lad korv. Dessutom kom-
mer Nadja Eriksson under-
hålla med lite musik. 

– På tv ser man husdröm-
mar som kostar 145 miljo-
ner och byggs på tomter 
med havsutsikt. Men så ser 
ju inte verkligheten ut för 
många av oss. Det här huset 
kostade 5 miljoner och jag 
tycker det borde vara mer 
sånt som inspirerar, säger 
Nadja Eriksson. 

Henrik Ekblom 
Ystén
Text

henrik.ekblom@ystadsallehanda.se

Övervåningens tio fönster skapar mycket ljus.  FOTO: PETER MALMGREN

Till vardags jobbar Nadja Eriksson som musiker för 
Svenska kyrkan i Simrishamn och hon säger att hon äls-
kar att blanda olika musikstilar. ”Så är det med huset ock-
så, här finns allt.” FOTO: PETER MALMGREN

Lekfullheten har varit viktig att få till på nedervåningen.  

Tomten ligger i nivåer med huvudentré på nederplan.  Nadja Eriksson skissade själv fram det kvadratiska huset som nu står klart i Brösarp.  FOTO: PETER MALMGREN
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Satsningen som slog fel 
– nu säljs digitala skyltarna
Kommunens satsning på 
digitala informationsskyl-
tar vid vägarna gick inte 
som tänkt. Nu försöker 
kommunen istället sälja 
skyltarna på nätet. 

Totalt investerade kommu-
nen 1,2 miljoner kronor på 
de digitala skyltar som skul-
le sättas upp längs med vä-
garna, på samma sätt som 
många andra kommuner 
redan hade gjort. 

”Under pandemin såg vi 
det exempelvis som ett ut-
märkt verktyg att informe-
ra på”, sa samhällsbygg-
nadschefen Niklas Somme-
lius till YA då.

Men med skyltarna väl på 
plats uppdagades att Tra-
fikverket hade blivit tuffa-
re gällande reglerna kring 
hur och var skyltarna pla-
ceras. Rörliga bilder an-
sågs trafikfarligt och dess-
utom krävde myndigheten 
en underhållsväg fram till 
skyltarna, vilket gjorde dia-
logen med markägare pro-
blematisk. 

Efter ett antal försök att 
omplacera skyltarna kon-
staterade samhällsbygg-
nadschef Niklas Somme-
lius att kommunen nått 
vägs ände och att det fanns 
två val: ”Antingen att för-
söka sätta skyltarna på 
kommunal mark inom de-
taljplanerat område. Svå-
righeten kan vara grannar-
nas synpunkter på ljus-
starka skyltar. Det andra 

alternativet är att konsta-
tera att vi har varit modiga 
och innovativa, men inte 
kommer någonstans om 
inte de statliga myndighe-
terna ändrar sitt regel-
verk.”

Slutsatsen landade i det 
sistnämnda och därför har 
Tomelilla nu en annons ute 
på auktionssajten tovek.se. 
Utgångspriset på ”Reklam-
skyltar: P10 Led display för 
att bygga 4 st displayer à ca 
3600x1920 mm” är 95 000 
kronor. I dagsläget finns 
inga bud lagda.

Kanslichef Johan Linan-
der bekräftar att det är kom-
munens skyltar som säljs på 
nätet: 

– Det stämmer, det är de 
digitala skyltarna som köp-
tes in men som inte fick sät-
tas upp. Nu kostar de bara i 
förvaringskostnad och kan 
vi sälja dem och få tillbaka 
lite av pengarna så är det 
vettig hushållning av skat-
tebetalarnas resurser, säger 
han.
Henrik Ekblom Ystén

Nu kostar de 
bara i förvarings-
kostnad och kan 
vi sälja dem och 
få tillbaka lite av 
pengarna så är 
det vettig hus-
hållning av skat-
tebetalarnas re-
surser.

”  Johan Linander, kansli-
chef Tomelilla kommun.

Han fick flest person-
röster i kommunen

Per Gustafsson (SD) fick 
flest personröster.   
FOTO: JENNI DAHLGREN

Personröster Tomelilla
Partiernas förstanamn

Per Gustafsson  
(SD):  321 röster
Per-Martin  
Svensson (M):  210 röster
Sara Anheden (S):  190 röster
Leif Sandberg (C):  136 röster 
Lina Ekelund (V):  35 röster
Bo Herou (KD):  29 röster
Carina Persson (L):  14 röster
Claes Melin (MP):  11 röster
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BRÖSARP 

”En svart kvadratisk låda med knallgul 
dörr” alternativt ”ett galet pensionärs-
projekt”. När Nadja och Roy Eriksson 
berättar om sitt nybyggda hus med 
utsikt över Brösarps backar varierar 
beskrivningarna. 
Men en sak är de säkra på: drömmen 
har gått i uppfyllelse.

Den som träder in genom 
den knallgula dörren på 
Vinbärssvängen 2 i Brösarp 
möts av en tamburmajor 
med hatt placerad på top-
pen. Och längre bort, vid 
trappan som leder mot 
ovanvåningen, skymtar en 
tapet med cabaret-tema. 

– Att få till lekfullhet här 
nere var viktigt, det är ock-
så här jag sitter och arbetar, 
berättar Nadja Eriksson och 
pekar in mot ett rum där 
musikerns nya flygel är pla-
cerad. 

Minst lika avgörande har 
det varit att få in ljus. En-

trén ligger egentligen under 
mark och vetter mot norr, 
men strategiskt placerade 
fönster parerar det väl.

– En av farhågorna var att 
det skulle kännas källare 
men så blev det inte. Det var 
också därför vi valde den yt-
terdörren. För vad ska man 
göra med en svart kvadra-
tisk låda? Jo, en knallgul 
dörr hjälper till, säger Nad-
ja Eriksson. 

Både hon och maken Roy 
medger dock att de blev 
skeptiska när snickaren 
ringde och mumlade: ”Den 
här dörren är väldigt, väl-
digt gul … ” 

I sådana lägen var det tur 
att de hade en glasklar vi-

sion att luta sig mot. Nadjas 
egna skisser av drömhuset 
var en trygghet. 

– Det här började egent-
ligen för flera år sedan när 
jag ritade ett åttakantigt 
hus i två plan, men det hade 
vi inte ekonomi för då, sä-
ger hon. 

Att Nadja Eriksson fick mun-
cancer 2018, och blev frisk 
från det, gav nytt bränsle åt 
tanken på att bygga hus. 

– Det finns inte tid att 
vänta med att förverkliga 
saker du drömmer om, sä-
ger Nadja Eriksson. 

Men beslutet att lämna 
huset i Lunnarp för att byg-
ga nytt i Brösarp möttes av 
förvåning.

– Jag är pensionär och 
många undrade: ”Ska ni 
bygga hus nu, i er ålder?” Då 
svarade jag: ”Ja, jag är inte 
död än”, säger Roy Eriks-
son. 

För sex månader sedan flyt-
tade de in i den egenskapa-
de drömmen. Det mesta har 
blivit som Nadja Eriksson 
en gång skissade, och som-
ligt bättre tack vare goda 
korrigeringar från hustill-
verkaren Rörvikshus. 

Den nedersta våningen är 
sov- och arbetsyta, den 
översta huserar kök och 
sällskapsytor med direkt 
närhet till trädgården som 
i princip är i total avsaknad 
av räta vinklar och ligger 

uppdelad i nivåer. Från 
ovanvåningen har paret Er-
iksson utsikt över Brösarps 
backar och kan till och med 
skymta havet i nordost – om 
de kisar ordentligt en klar 
dag.

Husets form är ett resultat 
av goda råd från byggbran-
schen. 

– Vi hade inte massor av 
pengar och jag förstod snart 
att det som kostar är alla 
takutsprång och detaljer, så 
att göra huset kvadratiskt 
var billigast, säger Nadja Er-
iksson. 

– Även energimässigt är 
det lönsamt, det blir lite 
skorstenseffekt, inflikar 
Roy Eriksson och tillägger 

Nadja Eriksson skissade själv fram det kvadratiska huset som nu står klart i Brösarp.  FOTO: PETER MALMGREN

Svarta huset med gula dörren 
–paret Erikssons husdröm


