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Ha dubbelt så roligt i år! 
Vinn tillbaka upp till 15 000 kr av dina semesterutlägg. 
 
Har du Sparbanken Syds Betal- & Kreditkort MasterCard har du chans att vinna  
tillbaka upp till 15 000 kr av dina semesterutlägg.  
För att tävla och se fullständiga tävlingsvillkor gå in på www.sparbankensyd.se 

Vinn tillbaka dina  

semesterutlägg!

skurup. Ligga och flyta. Det är en av övningarna som simläraren Andreas 
Persson värmer upp barnen med på simskolan i Skurup. ”Upp med huvu-
det, ligg ner”, säger han till var och en i ringen.  

Simskolan på Friluftsbadet är inne på sin andra vecka av nio den här  
sommaren. Varje dag, i ur och skur, är det full fart i bassängerna. Hur  
man håller sig varm ingår i undervisningen.

I bassängen finns inget dåligt väder
Fo

to
: a

lb
in

 b
rö

n
m

a
r

k

sveriges vackraste väg
Sträckan mellan Brösarp och 
Ystad är bilisternas favorit. 

➜ ➜ ➜➜skåne� · A16 simrishamn · A10 tome�lilla · A12sjöbo  · A12

Farligt arbete stoppades
Arbetsgivare har anmälts  
efter brister i säkerheten. 

nya lägenheter på gång
Kommunen planerar för  
seniorbostäder på Byavången. 

öppen kyrka i röddinge
Jan Friheden och de andra 
kyrkvärdarna visar kyrkan. 

sydöstraskåne · a4 

Våldet mot 
kvinnor ökar 
Allt fler kvinnor misshandlas hemma av sina män. Enligt  
polisen står kvinnomisshandeln för den största ökningen  
bland de anmälda våldsbrotten.

blött   · A14

· Pris 20 kronor
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Tar du svenskarnas 
favoritväg till jobbet?
brösarp
Nu har svenskarna konstaterat det 
vi sydöstskåningar redan vet. Att vä-
gen mellan Brösarp och Ystad är en av 
Sveriges vackraste och kanske fram-
för allt mest eftertraktade vägar att 
köra. I en undersökning svarade cir-
ka 1 000 svenskar i åldern 18–74 år på 
frågor om deras bilsemestervanor och 
var de helst kör.  Ystads Allehanda sat-
te sig bakom ratten för att provköra 
svenskarnas favoritväg.

Vi börjar vår färd i Brösarp, eller 
porten till Österlen som den ofta blir 
för de bilresenärer som kommer nor-
rifrån. 

I det böljande landskapet vid Brös-
arps backar står Pontus Weibull från 

Göteborg och tittar på en Skånekar-
ta.  Han bekräftar undersökningen 
men tror att det finns många runt om  
i Sverige som inte har koll på hur fint 
det är på Österlen, eller hur fin kust-
vägen är.

– Det är i varje fall en av de finaste 
vägarna i Sverige. Men det finns en 
väg som går längs Vättern som jag 
också tycker är väldigt fin, säger han.

Mot Kivik
Fortsätter man på väg 9 kommer man 
ner till vattnet och Kivik. Nere i ham-
nen nära Buhres fisk står Kiviksbon 
Jan Johnsson och ordnar med några 
nät. 

– Jag instämmer till fullo. Vägen  är 

Kustvägen mellan Brösarp och Ystad har blivit ut-
nämnd till den väg som svenskarna helst kör under 
bilsemestern. 

Prisad väg

Jan Johnsson tycker även om att köra på vägarna längs bergen i Schweiz. ”Där är 
ännu mer kuperat än vid Brösarps backar.”

Pontus Weibull tycker att det bästa med kustvägen är att det finns så många fina 
stränder.

lite krokig men det ska den vara, då 
får man köra långsamt förbi allt. Det 
är ju så att Skåne gjordes för att visa 
de andra hur det ska se ut, säger han 
samtidigt som det blir något problem 
med nätet.

– Ska man ta en plats på vägen som 
är finast så är det väl Brösarps backar 
och det området, särskilt när gullvi-
vorna blommar, säger Jan Johnsson.

Havsutsikt
I Simrishamn byter man från väg 9 
till Östra Kustvägen, den som sträcker 
sig längs kusten förbi Brantevik och 
Skillinge och vidare mot Ystad. 

Vägen bjuder på flera fina vyer över 
havet och möjligheter att stanna till 

och ta sig en fika eller vid fint vä-
der ett dopp vid någon av stränder-
na man passerar, eller varför inte en 
bensträckare vid Kåseberga och Ales 
stenar? 

Väl framme i Ystad, slutmålet för 
svenskarnas favoritvägsträcka, kan 
vi konstatera att det stämmer. Dess-
utom är vägen säkerligen lika vacker 
om man kör den på andra hållet.

Undersökningen om svenskar-
nas favoritvägsträcka genomfördes 
av marknadsundersökningsföreta-
get Yougov, på uppdrag av Kia mo-
tors. På andra plats bland svenskar-
nas favoritvägsträckor kom Höga kus-
tenslingan.  

Kalle Bendroth

vägarnas 
väg 
”den är lite 
krokig men 
det ska den 
vara, då får 
man köra 
långsamt 
förbi allt. 
det är ju så 
att skåne 
gjordes för 
att visa de 
andra hur 
det ska se 
ut.”
Jan Johnsson
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PRisad väg

Populärast. Med 15 procent av rösterna vann vägen Brösarp – Ystad utnämningen Svenskarnas favoritsträcka. På andra plats kom Höga Kustenslingan. Foto: SpriSSe NilSSoN


