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Hitta din favorit

LUNCHGUIDEN
Lunchguiden hittar du måndag-fredag i Trelleborgs Allehenda 
eller dygnet runt på trelleborgsallehanda.se/lunchguiden

Hitta din favorit

LUNCHGUIDEN
Lunchguiden hittar du i Trelleborgs Allehanda eller 
dygnet runt på trelleborgsallehanda.se/lunchguiden

Lycko Pers
RESTAURANG

073-342 08 80

0410-503 00

0410-43 4440410-547 14

Kockens
Hörna

0410-199 66

Scanna QR-koden här intill eller gå in på 
trelleborgsallehanda.se/lunchguiden

Full koll på dagens lunchrätter

0410-436 10, 437 10

++

375:-*

från

NI VILAR, VI KÖR!
VÄLKOMMEN OMBORD 
TRELLEBORG - TRAVEMÜNDE - ROSTOCK - ŚWINOUJŚCIE
Fullständig information och villkor finns på www.ttline.com. 
Boka online eller via 0900-111 20 31 (1,50:-/min)**
Begränsat antal platser  
* Prisexemplet avser Trelleborg-Travemünde 
** Vid bokning via telefon tillkommer en serviceavgift på 140:-

En grupp elever på Söder-
slättsgymnasiet prisades i 
Stockholm för projektet 
Trelleburgo, en turisthem-
sida om Trelleborg för 
spansktalande.

TRELLEBORG. Trelleburgo.
se, en turisthemsida om 
Trelleborg på spanska, 
prisades i fredags på 
Webbstjärnan i Stock-
holm.

Projektet tilldelades pri-
set ”Allmänhetens röst” 
med motiveringen:

”Ett nytänkande och 
smart sätt att jobba med 
språk där undervisningen 
knyts ihop med elevernas 
närmiljö. Målgruppen är 
tydlig och webbplatsens 
syfte – att locka fler 

spansktalande turister till 
Trelleborg – är klockrent!”

– Det gör mig väldigt 
stolt, det är fint att vi upp-
märksammas nationellt. 
Jag tror att det är första 
gången ett projekt från 
Trelleborg får Webbstjär-
nan, säger Adriana Stures-
son, ansvarig lärare för 
Trelleburgo.

Hemsidan om Trelleborg 
på spanska började som 
ett sätt att fylla ett tom-
rum.

– Vi såg att det inte fanns 
information om saker i 
staden på spanska på de 
hemsidor som redan 
fanns, och det är ju ett 
stort språk. Så vi såg ett 
behov, och en möjlighet 

till att motivera eleverna 
att skriva längre texter, sä-
ger Adriana Sturesson.

Artiklarna på hemsidan 
skrivs av tre klasser på Sö-
derslättsgymnasiet, som 
läser spanska steg tre och 
fyra.

– Tanken är att vi ska 
kunna fortsätta med hem-
sidan också, och att elever 
i till exempel grundskolan 
ska kunna använda den 
för att läsa om till exempel 
Axel Ebbe på spanska, sä-
ger Adriana Sturesson.

Webbstjärnan är en del 
av Internetstiftelsen i Sve-
riges satsningar för att ut-
veckla internetanvänd-
ningen i skolan, och delas 
ut årligen.

SEBASTIAN MÅRTENSSON

Spansk turisthemsida  
om Trelleborg prisades

Hemsidan trelleburgo.se ska 
fylla ett tomrum. 
 FOTO: SKÄRMBILD

Arrangör bakom  
demonstration utsatt 
för stenkastning
En av arrangörerna bakom 
manifestationen mot na-
zism i Trelleborg för två 
veckor sedan har under 
helgen utsatts för sten-
kastning. 

LUND. Kvinnan, som bor i 
Lund, hade precis gått och 
lagt sig när det smällde 
till.

– Det ligger fyra stenar 
på golvet och glas i hela 
sängen, säger hon till Syd-
svenskan.

Det var den femte maj 
som hon och flera andra 
arrangerade ”Trelleborg 
mot nazism”, som Trelle-
borgs Allehanda har rap-
porterat om. Kvinnan är 

övertygad om att stenkast-
ningen har med manifest-
ationen att göra.

– Jag har ingen hotbild 
från något annat håll. Jag 
har aldrig varit med om 
något sådant här innan. 
När det kommer alldeles 
efter att jag har varit med 
och arrangerat demon-
strationen, så känns det 
lätt att pussla ihop, säger 
hon till Sydsvenskan.

I måndags uppgav Lun-
dapolisen till Syd-
svenskan att förundersök-
ningen om skadegörelsen 
på kvinnans bostad är 
nedlagd, det saknas spår 
värda att gå vidare med.

SEBASTIAN MÅRTENSSON

Här hittar du material från veckan som  
publicerats på trelleborgsallehanda.se.  

% MEST LÄST

Veckans mest lästa 
artiklar på trelle-
borgsallehanda.se

1
Personal knuffade 
omkull äldre  
på boende

2
Starka protester mot 
pizzeria i Skegrie

3
Alla verksamheter 
drabbas när  
socialförvaltningen 
ska spara

4
Utköpen av husägare 
längs ringvägen  
har börjat 

5
Trelleborgs skylt  
försvunnen

Inbrott i bilar genom krossade rutor
TRELLEBORG. Någon gång mellan den 23 och 24 maj har 
någon krossat en ruta på en firmabil och stulit en större 
mängd verktyg.

Bilen stod parkerad på Barrvägen över natten, och på 
torsdagsmorgonen upptäcktes det att en ruta krossats.

Flera verktyg ska ha stulits, bland annat skruvdragare, 
slagborr och dammsugare. Det totala värdet för stöld-
godset uppges vara 12 000 kronor.

Den 24 maj utsattes även en annan bil i Trelleborg för 
inbrott. Bilen stod parkerad en kortare stund på Järn-
vägsgatan. En ruta krossades, men enligt polisanmälan 
verkar inget ha stulits.


