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Kyrka får nya fönster
n ljusning. Församling vågar satsa igen efter dyr renovering
Flera år försenat får Fränninge kyrka nya blyfönster som beta-
las av stiftet. Kostnaden för att renovera kyrkan för fem år se-
dan sprang upp på åtta miljoner kronor på grund av hussvamp. 
miljonskulder fick då församlingen att lyfta renoveringen av 

blyfönsterna ur projektet. Pengarna, 328 000 kronor, från stiftet 
innebär ett avgörande ekonomiskt kliv. Församlingens skulder 
har bantats ned från två till en miljon kronor sedan den stora 
renoveringen. nu vågar man satsa lite igen.  sjöbo a12

Förlängd skidbacke och lift på alpincenter
n i Åre gör skistar sina största satsningar hittills med en 
tioprocentig ökning av kapaciteten. ornahögs alpincenter i 

brösarp går ännu längre och satsar dubbelt så mycket med 
utbyggnad av skidbacken och skidliften.  ystad a22

Fabian Rimfors vid den förlängda skidliften  i Ornahögs alpincenter i Brösarp.  Foto: SteFan oloFSon

Ny skånsk film
Ingvar och andreas anders-
son medverkar för första 
gången tillsammans i en film 
som spelas in i Skåne. b1

nöje

Julspelet Vykort från Betlehem 
i Skurups kyrka. 

Foto: tobIaS MalMberg

Kyrkligt 
julspel i ny 
förklädnad
skurup a13

Ny polissatsning  
mot våld i Malmö
skåne a4

Mamma frias för 
slag mot dottern
skurup a13

ge sko lan and-
rum och gär na lite 

mer tillit så ökar chan sen 
för att lus ten till lä ran de 
kom mer åter. ledare a30

Malmö. Kabingatan 1. 040-38 00 00.  Lund. Porfyrvägen 26. 046-31 28 70. Helsingborg. Muskötgatan 1. 042-17 00 00.  Trelleborg. Tommarpsvägen 40-42. 0410-156 50.  www.volkswagenmalmo.sePo
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POLO 1,4 85 HK MASTERS

Från 129.900 kr inkl serviceavtal. Ord.pris 153.900 kr. 

Konsumentleasing:  0 kr i kontantinsats. Från 1.695 kr/mån*   inkl serviceavtal. 

UTRUSTNING: Luftkonditionering AC med kylt handskfack, Lättmetallfälgar 15 tum Lakeside, Mobiltelefonförberedelse Plus, 
Radio RCD 310, Färddator, Däcktryckskontroll, Elektronisk stabiliseringskontroll, ESC, inklusive ABS med bromsassistent, ASR 
och EDS, Ytterbackspeglar, elinställbara/eluppvärmda, Centrallås, fjärrstyrt, Kylt handskfack, mm.

Fri 
service!
36 mån/4500 mil.

Gäller denna 
Polo.

Vi har lokaler för ditt företag  
tel. 046 - 70 92 90  •  www.foretagshus.com
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n BIBlIOteK
stadsbiblioteket: Kl 11-19. Glemmingebro: 15-19. 
löderup: Stängt. 
Bokbussen: Udda veckor: Nybrostrand, kiosken 15.30-16.00. 
Hammar 16.10-16.30. St Köpinge, församlingshemmet 
16.40-17.10. Nybrostrand, kiosken 17.20-18.00. Jämna veckor: 
Svenstorp, järnvägen 16.00-16.30. St Köpinge, skolan 16.40-
17.10. 
  Nybrostrand, kiosken 17.20-18.00.

n öVrIGt
naturskyddsföreningen: Årets bilder. Från ystads stads-
bibliotek 19.30 prata med Göran Gustafsson. från Tomelilla 
Folkhögskola 19.  Frågor till Ingrid Wilén. Max tio minuter per 
bildvisare. 

n Bad
Fritidsbadet: 14.00-16.00 Bad och motionssimning, 16.00-
20.00 Motionssimning, endast på tvären efter 18.30. 18.30-
19.30 Vattengympa, 11 sept - 11 dec. Drop in!

Sjöbo i dag
Redaktionen tillhanda senast kl 9 dagen föRe publiceRing.

”Jag börjar ana oråd”
n På senaste fullmäktigemötet gick det att lyssna till 
hur Moderaterna i Ystad går från klarhet till klarhet. 
Vårt välbetalda kommunalråd Kristina Bendz sa så 
här: 
   Det är inte generellt synd om pensionärerna. Det 
kan inte ha undgått någon att 40-talisterna har det 
gott ställt och försvarade därmed avgiftshöjningarna 
på trygghetslarm, tekniska hjälpmedel och måltider 
för äldre som M tillsammans med övriga i femklövern 
föreslagit.

Men hur många 40-talister är det som behöver 
trygghetslarm och andra hjälpmedel? Nog inte så 
värst många? Det är ju 20 och 30-talister med små 
pensioner som övervägande är i behov av dessa 
hjälpmedel som blir hårt drabbade. 

De kallas i folkmun för fattigpensionärer, är eko-
nomiskt utsatta människor där varje kronas höjning 
betyder mycket pengar. 

Dessa äldre har ju redan svårigheter med att lösa ut 
sina livsviktiga mediciner.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy 
Andersson tyckte att Socialdemokraterna ville göra 
en höna av en fjäder och Bo Lönnerblad tyckte inte 
att man skulle fastna i bagateller.

Märkligt att varje gång det ska sparas pengar, slår 
den bäst avlönade M-politikerna snabbt som en rep-
til till mot dem som har det sämst ställt (pensionärer 
och sjuka). 

Man hör aldrig att man ska ta något från de mest 
gynnade politikernas egna höga löner och arvoden.

Ska dessa verklighetsfrämmande M-politiker få 
fortsätta leda Ystad efter valet 2014? Jag bävar och 
säger som Robert Gustavsson i en berömd sketch: 
“Börja ana oråd”.

Kent Wallin (s) 
pensionär i Ystad

LoKaL debatt
skRiv högst 1 500 tecken, gäRna koRtaRe.

Nu väntar Fabian Rimfors på första snön på Ornabackens alpincenter i Brösarp.                                                    FOTO: STEFAN OLOFSON

BRöSARP
skistar i Åre satsar 
stort med ökad liftka-
pacitet med tio procent 
den här säsongen. 
Ornahögs alpincenter i 
Brösarp satsar dubbelt 
så mycket på sin skid-
backe.

Fabian Rimfors stegar med 
raska kliv över det decem-
berbeiga och blöta gräset 
upp till skidbackens topp 
– 95 meter över havet. Fall-
höjden är 27 meter.

– Man skulle nästan 
kunna tro att man är i al-
perna. Särskilt när det är 
snö på Brösarps norra 
backar på andra sidan, sä-
ger han.

Ornahögs alpincenter 
drivs av två familjer i Brö-
sarp. Klubben har cirka 50 
medlemmar. Skidbacken 
är populär bland barnfa-
miljer och Lundabor.
Lundabor?

– Ja, de är mest repre-
senterade. Det kommer 
folk hit från hela Skåne. Vi 
lär vara den skidanlägg-
ning som har öppet längst 
söder om Dalälven, säger 
Fabian Rimfors, som själv 
är utbildad skidlärare. Nu 
jobbar han med ett Lead-

erprojekt i området.
Han växte upp med 

skidbacken, som hans 
pappa anlade för drygt 30 
år sedan. Klubben bildades 
efter en skidresa i Rumä-
nien 1971. Löfstrands Me-
kaniska Verkstad i Eljaröd 
byggde liften, som reno-
verades för tre år sedan. 
Motorn tickar på utan pro-
blem, år efter år. 

I år har alpincentret 
fräschats upp med utökad 
kapacitet.

– Liftrepet är nytt och 
greppvänligare. Det är 
tjockare och av bättre 
kvalitet än det gamla ny-
lonrepet. Det var inte bytt 
sedan 80-talet. Liften har 
förlängts från 100 till 120 
meter och utbyggnaden av 
skidbacken påbörjades i 
fjor och mäter nu 155 me-
ter, berättar Fabian Rim-
fors.

Det finns utrymme kvar 
till ytterligare förlängning.

– Det kommer kanske, 
säger Fabian Rimfors.

Backens gröna del längst 
ner har förlängts. Alskogen 
har huggits ut och barn-
området är nu dubbelt så 
stort. Det blir en kul tum-
melplats för de allra mins-

ta. Längst ner har backen 
ramats in med stockbänkar 
för fika och paus.

den långa skidsäsongen 
i Skåne förra året tillsam-
mans med ett lyckat SM i 
grässlalom i somras gjorde 
det möjligt att storsatsa in-
för vintersäsongen.

– Säsongen började re-
dan den 4 december förra 
året och pågick ända till 
den 1 april. Snön var väl-
proportionerad och pack-
ad och låg kvar länge, säger 
Fabian Rimfors.

Nere i Brösarp kan det 
vara snöfritt när snön lig-
ger kvar högre upp på 
backarna.

– Det är mycket neder-
börd här och är det kallt 
så gynnar det skidåkning, 

säger Fabian Rimfors. 
Tack vare hjälp av 20 

masterstudenter från Al-
narp har satsningen inför 
den stundande säsongen 
kunnat genomföras.

skidsporten ligger i fa-
miljen Rimfors gener. 
Gammelfarfar Olle Rim-
fors som föddes 1896 var 
skidpionjär och banbry-
tare för den alpina skid-
tekniken i Sverige. Han var 
med och introducerade ut-
försåkningen 1934 genom 
boken ”På skidor genom 
Alperna”. Han gjorde kar-
riär som längd- och back-
hoppare och vann bland 
annat DM i backhoppning 
hemma i Närke. Han var 
även tränare för det alpina 
landslaget vid Olympiska 
vinterspelen 1948 och 1952. 

– Själv har jag aldrig åkt 
alpint, men däremot åkt 
mycket skidor, säger Fa-
bian Rimfors.

Alpincentret i Brösarp 
går i arv mellan genera-
tionerna i byn. Fler spår i 
backarna planeras framö-
ver.

Ornahög alpincenter 
klår Åre i utbyggnad

   n utbyggnad. Skidbacken och liften har förlängts

MAN SKULLE 
NäSTAN KUNNA 
TRO ATT MAN äR  
I ALPERNA. 

stefan olofson text
stefan.olofson@skd.se
0704-14 25 53

HöGESTAD.
I december regnar det 
miljoner i eU-stöd till 
en rad skånska gods. 
Högestad & Christine-
hof Förvaltnings aB 
finns på topplistan.

Drygt fem miljarder i 
gårdsstöd började beta-
las ut den 2 december. 
Christinehof får 4 589 185 
kronor. 

Före godset vid Tome-
lilla finns Gyllenkrooks 
Björnstorp utanför Lund 

som får 6,2 miljoner samt 
KC Ranch, på andra plats, 
i Torna Hällestad med 
nästan 4,7 miljoner kro-
nor.

98 procent av lantbru-
karna med gårdsstöd 
får detta utbetalt nu i 
december. Gårdsstödet 
används för att bidra till 
olika miljömål och att 
upprätthålla inkomsterna 
inom det svenska lant-
bruket. Mest stöd går till 
gårdar i Skåne.

stefan Olofson

Högestad trea 
på EU:s stödlista


