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Per-Ola Önnervik, tävlingsledare för Höstcupen som är
en ny fotbollsturnering i Furulund för pojkar och flickor
mellan 9 och 12 år.

Finns
det någon
ny Zlatan
i Höstcupen?
– Det kan det nog finnas.
Många klubbar är väldigt duktiga på att jobba
med ungdomar. Men det
är svårt att i den åldern
se vem som blir Zlatan i
slutändan. Därför har vi
satsat på att ha en stor
bredd och att alla lag får
spela mycket.
Hur mycket får lagen
spela?
– De åtta lagen i varje klass är indelade i två
grupper med tre matcher. Sedan går lagen vidare till antingen A- eller
B-slutspel. Så alla lag får
spela fem matcher var.
Utom nioåringarna som
spelar tre matcher utan
resultaträkning.
Varifrån kommer lagen?
– De kommer från
alla hörn i Skåne. Vi har
även två lag från Halmstad. Det har varit väldigt bra respons och lätt
att få in lag.
Varför startade ni
Höstcupen i år?
– Framför allt är det
ett bra sätt att samla
krafterna i klubben och
även få in lite pengar.
Sen ligger det bra i tiden
när säsongen precis är
slut och alla lag fortfarande är igång. Och oktober brukar vara en fin
månad.
Blir det en cup nästa
höst?
– Ja, vi räknar med att
köra nästa år också. Vi
har redan gjort många
engångsinvesteringar
och mycket av det tuffa
jobbet med att organisera allt. Så nästa år blir
det nog enklare att anordna cupen.
KARL EDQVIST
karl.edqvist@sydsvenskan.se

✔ RÄTTELSE
● Bo Polsten, ordförande i Staffanstorps kultur- och fritidsnämnd är
folkpartist. Inte moderat, som det stod i gårdagens tidning.

Lars Larsson, professor i arkeologi, visade och berättade på utgrävningsplatsen för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Inga ministerbesked om
Arkeologi. Arrangörerna hoppas på
mer pengar till arkeologi och bevarande i Uppåkra. Men kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth lovade inget
vid torsdagens besök på utgrävningsplatsen i Uppåkra.
Utgrävningarna har hit- delas ut till Uppåkra, sade
tills skett i begränsad om- Nils-Ove Mårtensson, Staffattning och till stor del be- fanstorps kommuns prokostats med privata dona- jektledare för upplevelsetioner.
parken Uppåkra arkeolo– Kulturpengar
giska center, inför midelas ut från staten
nisterbesöket.
till regionerna. Men
Inför framtiden finns
vi kan inte låta Uppåkra ta resurser så att
planer på ett museum
andra delar av Skå- En glaspärla och ständigt pågåenne svälts ut. Vi mås- hittades vid de utgrävningar på
te göra Stockholm utgrävning- platsen.
uppmärksamt på att arna igår.
– Även utgrävningden totala påsen till
arna i Birka har till
regionen behöver bli större stor del finansierats med
och att pengar sedan kan donationer. Jag är inte här

Full fart på verksamheten i Uppåkra med både minister och
elever från Hjärups skola som lyssnade på vetenskapspedagogen Erika Rosengren , som berättade om utgrävningarna .
Från vänster: Harry Polfeldt, Simon Josefsson, Maforio Peter
och Molina Dennis.

för att utlova mer pengar
utan för att lära mer om
vad som händer här, sade
Lena Adelsohn Liljeroth
(M) vid frågestunden för
pressen.

Betyder det att du nu
åker hem och låter inblandade myndigheter arbeta
vidare som tidigare?
– Det är inte så att ingenting händer. Riksantikva-

Vill lära mer
”Jag är inte här
för att utlova
mer pengar utan
för att lära mer
om vad som
händer här.”
Kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth.

rieämbetet och universiteten har i högsta grad ett ansvar och ett samarbete.
– Mitt departement ansvarar utöver kulturen även för
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Fel fatta beslut i nämnd om avgift
● FRÅGAN

Varför vill
du gräva?

TRELLEBORG
● Länsrätten

upphäver
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
att ta ut en avgift på 1 000
kronor för skollunchen på
gymnasiet.
När ärendet tas upp i
kommunfullmäktige är det
troligt att resultatet blir att
avgiften avskaffas..
– Om kommunfullmäk-

tige beslutar att det inte
ska vara någon avgift så får
vi i nämnden rätta oss efter det och betala tillbaka
pengarna, säger ordförande Lars Hemzelius (FP).
Länsrätten anser att frågan är av sådan principiell karaktär att den ska fattas av kommunfullmäktige. Den ekonomiska betydelsen av avgiften är dock

inte så stor att det ensamt
skulle innebära att frågan
måste avgöras i kommunfullmäktige, anser länsrätten.
Det är själva principen,
om en verksamhet ska betalas med skattemedel eller med avgifter, som länsrättens majoritet tagit fasta på i sitt domslut.
LASSE BRYGGARE

● Elisabet Liljeström, student:
– För att jag alltid tyckt om historia, men jag vill hellre skapa
historia genom att leta och hitta
nya saker. När man verkligen
vill något ska man inte låta bli
bara för att det ser tufft ut.
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Ett paradis för alla sinnen
● Christoffer Hagberg, student: – Som vuxen har jag blivit
inspirerad av arkeologer. Som
i alla yrken handlar det om att
vara sin egen lyckas smed, vara
aktiv och beredd att kämpa.”

Glöm inte bort dig själv i höstmörkret. Kom hit och låt oss pyssla
om dig efter konstens alla regler. Slappna av, andas ut och hämta
nya krafter. Lite lugnare och mycket vackrare

Tel: 046-712575 | Barsebäcksv 19 | Löddeköpinge
Boka även tider via www.wellnesshouse.nu

● Mikaela Risborn, student:
– Arkeologi är en bra sammanslagning av alla mina favoritämnen som är geografi, kemi,
historia och religion. Arkeologikunskaper öppnar även för att
jobba i andra yrken.

m grävpengar
mediefrågor och trossamfunden. Alla vill ha mera
pengar.

”Ett lyckat besök”
UPPÅKRA

Förutom att svara på journalisternas frågor fick Lena
Adelsohn Liljeroth en visning av de pågående utgrävningarna och en presentation av Uppåkras historia och framtidsplanerna
för platsen.
Besöket ingår i en två dagar lång rundresa i Skåne
där ministern träffar regionala företrädare och gör
studiebesök.

TEXT: MATS
AMNELL
mats.amnell
@sydsvenskan.se
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● Inga pengar men ändå ett

lyckat besök.
Det menade Nils-Ove
Mårtensson, Staffanstorps
kommuns projektledare för
upplevelseparken Uppåkra
arkeologiska center, efter
ministerbesöket.
– Kulturministern var positiv, intresserad och vetgirig. Så visst var det ett lyckat besök. Nu vet kulturministern vad Uppåkra är.
Nils-Ove Mårtensson menar att frågan om ekonomi
måste ses på längre sikt.
– Man ger inte pengar till
något okänt. Tre motioner
om Uppåkra från olika partier väntar på beslut i riksdagen. Innan dess ska de
behandlas av kulturutskottet. Och om man där tidiga-

Nils-Ove Mårtensson.

re inte visste vad Uppåkra
är så vet man det nu, säger
Nils-Ove Mårtensson.
Dels handlar det om att
bekosta utgrävningarna
som väntas pågå i 25–50
år. Att bygga och driva det
planerade upplevelsecentret är en annan tung kostnad liksom att ersätta markägarna för det stora område som kan komma att bli
kulturreservat.
MATS AMNELL

