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Satsning
har gett
nya jobb
Arbetslösheten fortsätter att sjunka
ARBETSMARKNAD. Arbetslösheten i Eslöv fortsätter
att sjunka och de senaste
siffrorna från december
2006 ligger långt under riksgenomsnittet. En satsning
på
bred
front
med
matchning, ungdomshandläggare och nystartsjobb
förklarar de låga siffrorna,
enligt Patrick Barringer, arbetsförmedlingschef i Eslöv.

– Det har gått väldigt bra.
Syftet med matchningen är
att vi så tidigt som möjligt
kan utreda vilken kompetens den sökande har så att
vi kan koppla ihop den med
rätt yrke.
Också arbetsmarknadsutbildningarna har gett goda
resultat. 70 procent av dem
som gått utbildningen har
fått jobb.
Sidan 3

Hon vann första solresan
VINNARE. 23-åriga Hörbybon Karolina Persson blev
den första lyckliga vinna-

ren i Lokaltidningens resetävling.

Sidan 17

Chili är av rasen basenji och det bästa hon vet är att springa. Med jämna mellanrum tar hennes ägare Jonny Liljedahl med henne till
en bana i Löberöd där hon får rasta sig.
Foto: Erika Persson

Eslöv saknar hundrastgård
MOTION. Varje år registrerar
ytterligare ett par hundra
Eslövsbor hos Jordbruks-

verket att de skaffat hund,
men trots det saknar Eslöv
en hundrastgård.

– Man ser hur lycklig Chili
blir när hon får springa.
Tänk på de som bor i lägen-

het och som inte har bil och
kan ta sig ut i skogen, säger
Jonny Liljedahl .
Sidan 6
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Eslövs hundägare
vill ha rastgård
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allt för dem som bor med
hund i lägenhet eller för
äldre personer med hund.
Men det handlar också om
människorna, de behöver
också motion, säger Leif Palmqvist (c), som tillsammans
med Jenny Eberyd (c) lämnade in en motion till kommunfullmäktige i december.

MOTION. Burlöv har fem,
Lund har tio, Hörby har en
och Eslöv har noll, det handlar om hundrastgårdar. Trots
att Jordbruksverket får in
drygt 200 nyregistreringar
till hundregistret från Eslöv
varje år, står kommunen helt
Tveksamt behov
utan hundrastgård.
”Synd att hundarna inte får Men Tony Hansson (s), ordfönågonstans att springa” tyck- rande i miljö- och samhällser flera hundägare som Lo- byggnadsnämnden är tvekkaltidningen pratat med. sam till om det finns ett beFrågan har
hov i komtidigare varit
munen.
uppe för dis– Vi
vet
kussion
i
inte om det
Det behöver inte
kommunen
är motivealls bli så kostsamt.
och nu för
rat med en
Det handlar ju
centerpartihundrastom några hundra
et åter upp
gård. Det är
den på ageninget konsmeter staket.
dan. Strax
tigt att vi
före jul läminte haft nånade de in
gon, det har
en motion där man föreslår inte funnits någon efterfråen rastgård i stadens centrala gan. Nu finns det en motion
delar.
och vi ska utreda placering,
– Vi pratar så mycket om kostnader och behovet.
djurvård och att vi ska vara
Jonny Liljedahl är en av de
rädda om djuren, men så lå- hundägare som Lokaltidter vi inte dem springa lösa. ningen pratat med. Han bor i
Det finns ett behov, framför lägenhet med ett och ett

”

halvt åriga hunden Chili. De
åker ofta till Löberöd för att
träna lure coursing, där Chili
får springa efter en ”hare” på
en snitslad bana.

Samvaro
– Man ser riktigt hur lycklig
hon blir när hon får springa.
Det vill man kunna erbjuda
henne varje vecka i en hundrastgård.
Tänk på de som bor i lägenhet och som inte har bil och
kan ta sig ut i skogen.
Och det är ju många äldre
som skaffar hund, säger Jonny Liljedahl.
Han liksom Leif Palmqvist
menar att en hundrastgård
inte enbart innebär ett sätt
för hundarna att springa
fritt, utan också ett sätt för
människor att mötas och
träffas socialt. Och att det
skulle bli en kostsam affär,
det tror inte Leif Palmqvist
på.
– Det behöver inte alls bli så
kostsamt. Det handlar ju om
några hundra meter staket.
Det går jättebra för kommunen ekonomiskt, varför ska
inte det tillfalla också de fyrbenta?

Lena Frögren brukar hjälpa
hennes mor Hildur med att rasta Moa. Lena tycker att det
finns ett stort behov av en
hundrastgård i Eslöv. Själv är
hon sugen på att köra lite agility.
Foto: Erika Persson
Eva Samvik brukar rasta Xena tre, fyra gånger under dagen och
hon har både saknat och efterlyst en hundrastgård i Eslöv.

Hundrastgårdar
● Eslöv: 30 437 invånare,

Det bästa basenjin Chili vet är att springa. Därför tar hennes ägare Jonny Liljedahl med henne med jämna mellanrum till Löberöd
där hon kan springa efter en ”hare” på en snitslad bana. Men
han saknar en hundrastgård i de centrala delarna av Eslöv, där
han skulle kunna låta Chili få springa fritt oftare.

inga hundrastgårdar.
● Hörby: 14 540 invånare, en hundrastgård.
● Höör: 14 777 invånare,
inga hundrastgårdar.
● Burlöv: 15 662 invånare, fem hundrastgårdar.
● Lund: 103 286 invånare, tio hundrastgårdar.

