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Det krävs en entusiast 
för att öppna en slalom-
backe i skånska Brö-
sarp. Fabian Rimfors, 
40, är en sådan.

Han växte upp i byn 
och älskade att åka skidor i 
backen på kullarna ovanför Brö-
sarp med sina kompisar.

– Vi såg Stenmarks första åk 
på tv och sedan åkte vi själva 
skidor tills det var dags för 
andra åket, berättar Fabian.

Det hör också till historien att 
några bybor tidigare varit nere i 
Alperna och blivit så bitna att de 
1972 bildade Brösarps alpina 
skidklubb.

– Klubben installerade en 
enkel släplift 1981 och höll i 
gång den under en stor del av 
80-talet, berättar Fabian. Men 
sedan blev vintrarna sämre och 
sämre och både backen och liften 
föll i glömska.

Ville ge barnen en backe
Ända tills Fabian återvände 

till sin hemby med familjen.
– Jag och de andra i skidklub-

ben ville ge barnen i byn en rik-
tig skidbacke.

Hela hösten har Fabian röjt i 
den igenvuxna backen. Den 
eldrivna släpliften är nyrenove-
rad och installerad med nöd-
stopp och annan nödvändig 
säkerhetsutrustning.

– Liften är faktiskt godkänd av 
Svenska liftan-
läggningars för-
bund, säger han.

Nu är det egent-
ligen bara snön 
som saknas. 
Sedan kan den 
modige kasta sig 
ut för den 120 
meter långa 
backen med sin 
fallhöjd på 25 
meter.

– Tyvärr har vi bara 
kunnat ha öppet en 
enda dag den här vin-
tern. Därför hade det 
varit fantastiskt med 
lite snö till sportlovet 

nästa vecka.
När Kvällsposten hälsade på i 

går föll snön allt ymnigare och 
framåt kvällen hade det kommit 
nästan en decimeter.

– Ser bra ut. Bara det inte blir 
för varmt, säger han.

Fabian är utbildad skidlärare 
och en skidskola för barn ingår i 
framtidsplanerna.

– Det går utmärkt att lära sig 
grunderna i skidåkning i den 
här backen. Det blir mycket roli-
gare för barnen när de kommer 
till en större skidort för första 
gången och de kan lite grann. 
Det blir roligare för föräldrarna 
också.

Tänker skapa en ”funpark”
Han har planer för själva 

backen också.
– Om man röjer här intill kan 

man nästa år skapa en liten ”fun-
park” med spår och hopp och 
sådant och kanske ha några grill-
platser. Jag funderar också på att 
förlänga den existerande backen 
och ordna en värmestuga i den 
där gamla arbetsboden.

– Och får vi lite ekonomisk 
hjälp så kan vi skaffa en elkabel 
till den snökanon vi har fått till 

skänks av Vånga-
backen utanför 
Kristianstad.

Pappa Fabians 
entusiasm smit-
tar av sig på 
sonen Leo som 
vill åka upp i lif-
ten en gång till  
– och igen.

Det ser bra ut 
för barnen i Brö-
sarp.

LÆTT SOM EN PLÆTT. Leo Rimfors behärskar redan skidåkning-
ens grunder.

Brösarp. Tvåårige Leo Rimfors plogar sig hjälpligt nerför 
backen i Brösarp.

Men Österlens alpina huvudort behöver mer snö.
– Vi håller tummarna inför sportlovet, säger pappa Fabian.

Østerlens alpina Mecka 
får tummen upp av Leo

Lovande i backen i Brösarp
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Ballerina
Göteborgskex, 570 g.
Jfr. pris 35:08/kg.

3-PACK

20
/förp.

Gröna Druvor 
Argentina, 500 g, klass 1.
Jfr. pris 18:00/kg.
Max 3 förp./hushåll.

KÄRNFRIA!

9
/förp.

15
/st

2990
/kg


