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Andra
hållet!
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Sparbanken Syd har 185 års erfarenhet av 
den sydskånska bostadsmarknaden 
Låt oss hjälpa dig hela vägen hem. Kom in och prata bostadslån 
med oss.

Brösarp. Vinterhalvåret hör skidåkning till – men inte i Brösarp. Medlem-
marna i Brösarps alpina skidklubb har nyligen börjat åka grässkidor.  
Ännu så länge är de ganska ensamma om detta i Norden, trots att grässkid-

åkning är klassad som en officiell disciplin, enligt internationella  
skidåkningsförbundet. Det finns till och med en särskild cup för  
grässkidåkarna.
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Fo

to
: b

a
ss

 n
il

ss
o

n

mangs nekar till brott
Han nekar också till att ha varit 
på platserna för skotten. 

➜ ➜ ➜➜ystad · A4 skurup · A17 sjöbo� · A16simrishamn�  · A10

n�ya hus irriterar i abbekås
Sju hus planeras söder om kust-
vägen. Det irriterar grannarna. 

Lång väntan gör stugägare
Järnvägsutredningen försenar 
sommarbyns nya detaljplan. 

till salu-skyltar står på rad
Många hus är till salu just nu –  
i Södra Mellby och i andra byar.

ystad · a8 

Skyttar får 
lindriga domar 
De åtalade för skotten mot tingsrätten – en 19-åring och en 22-åring, 
döms för skadegörelse till ungdomsvård respektive skyddstillsyn. Samti-
digt faller domarna mot ungdomarna i den stora knarkhärvan i Ystad.

vår i sLaLo�mbacken�   · A12

· Pris 20 kronor
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Fabian Rimfors och Andre-
as Jönsson, från Brösarps 
alpina skidklubb, köpte 
sina grässkidor förra året 
och än så länge har de bara 
hunnit med att åka ner för 
backarna i Brösarpstrak-
ten.

– Det är häftigt att kun-
na åka skidor ner för en äng 
på det här sättet, men det 
känns lite absurt samtidigt 
att åka skidor nu. För en 
halvtimme sedan satt jag 
på stranden vid Knäbäcks-
husen och åt melon efter 
att jag hade paddlat kanot, 
säger Andreas Jönsson.

Från början tränade de 
alpina åkarna på grässki-
dor under de snöfria må-
naderna, men ganska snart 
utvecklades det till en egen 
sport. I dag är grässkidåk-
ning klassad som en egen 
officiell disciplin av Inter-
nationella skidförbundet, 
FIS, och det finns en sär-
skild världscup för gräs-
skidåkare.

Större i Asien
– I Europa finns det utöva-
re på ett 50-tal platser, men 
grässkidåkning är mycket 
större i Asien än vad det är 
här. Det finns många utöva-
re i Libanon, Iran, Taiwan 
och Kina och det finns ren-
odlade orter i Centralasien 
som bara har grässkidor, 
säger Fabian Rimfors.

Fabian Rimfors tror att 
Brösarps alpina skidklubb 
är ganska ensamma om att 
åka grässkidor i Norden.

– Vi är nog de enda i Sve-
rige som kör grässkidor.

Skidorna är betydligt 
kortare än vanliga skidor, 
de finns olika varianter 
mellan 60 centimeter och 
en meter, och de drivs med 

hjälp av larvfotsliknande 
band. Man använder van-
liga pjäxor och stavar.

Oscar Blomqvist, har 
knäppt pjäxorna och spänt 
fast skidorna. Han har 
hjälm och knäskydd och är 
klädd i shorts och T-shirt. 
Han är på väg att köra pre-
miärturen på grässkidor.

Svårt att stanna
– Jag har åkt en del skidor, 
så jag hoppas att det hjäl-
per, säger han förväntans-
fullt och tar ett stadigt tag 
om liften som ska ta honom 
upp till backens topp.

Väl uppe tar han fart och 
glider ner för backen och 
det går ganska fort. Han 
har svårt för att stanna när 
backen väl tar slut, men 
lyckas i sista stund.

– Det var en härlig käns-
la. Det är nog tur att skidor-
na är korta för de är lite ste-
lare än vanligt, man får lik-
som lyfta runt fötterna när 
man ska svänga.

Tävlingsåkarna åker i 
höga farter, upp emot 100 
kilometer i timmen, i en 
vanlig slalomtävling är 
snitthasigheten ungefär 65 
och i backen i Brösarp kom-
mer de upp i cirka 35. 

– Tävlingsåkarna smörjer 
in skidorna med silikon så 
att de glider bättre, men det 
kommer vi inte att göra, för 
det är svårt nog att stanna 
ändå, säger Fabian Rimfors.

Man kan inte ploga
Han förklarar vad som 
skiljer grässkidåkning från 
vanlig skidåkning.

– Den största skillnaden 
är att man inte kan sladda, 
för då välter man. Det går 
inte heller att vrida skidor-
na eller ploga.

Fritz Lindqvist är ur-
sprungligen från Öster-
sund, Sveriges alpina hu-
vudstad, enligt hans egen 
utsago. Han har bra själv-
förtroende och är ganska 
säker på att det kommer 
vara lätt att åka grässkidor. 
Det är första gången han 
ska testa.

– Det blir en enkel match, 
säger han och åker iväg 
med liften.

Billigare än vanliga
När han sätter fart neråt tar 
det inte lång tid innan han 
ramlar och han faller ytter-
ligare en gång vid backens 
slut.

Utförsåkning på  bar backe 
Brösarp. Skidor, pjäxor, liftar och sla-
lomtävlingar brukar oftast förknippas 
med snöklädda pister. I Brösarp är det 
annorlunda, där åker man skidor på bar 
backe. Grässkidor är inte bara en kul 
hobby, utan en internationellt erkänd 
sport med egna mästerskapstävlingar.

Alpin sommArAktivitet

Det finns olika slags grässkidor, exempelvis för slalom och 
storslalom. 

oscar Blomqvist koncentrerar sig för att hålla balansen över        kullarna.

”Helst ska det vara så platt som möjligt, men det går faktiskt 
bättre än jag trodde att åka över tuvorna”, säger Andreas 
Jönsson.  

principiell 
tvist om 
ostädad 
tomt

MArk- och MiljödoMStolen

Onslunda
En skräpig tomt som 
kommunen äger – men 
arrenderar ut. Vem är 
ansvarig för att se till 
att skräpet plockas 
bort? Kommunen me-
nar att det i alla fall in-
te är deras problem.

För ett par år sedan gav 
miljöförbundet kommu-
nen ett föreläggande samt 
tillsynsavgift på en fastig-
het i Onslunda. Kommu-
nen överklagade och se-
nare avslog länsstyrelsen 
överklagandet. 

– Det är en principiell 
fråga för det är inte rim-
ligt att vi ska vara ansvari-
ga för mark som vi till ex-
empel arrenderar ut. Det 
skulle i så fall kunna leda 
till allvarliga konsekven-
ser, säger Jörgen Prahl, 
samhällsbyggnadschef på 
kommunen.

Äger fastigheten
I ett yrkande till mark- 
och miljödomstolen vill 
kommunen att myndig-
heten undanröjer miljö-
förbundets beslut och till 
grund lägger man fram 
att kommunen förvisso 

äger fastigheten men att 
man inte är verksamhets-
utövare. Kommunen kla-
gar också på att det inte 
framgår om tillsynsmyn-
digheten gjort någon ut-
redning för att komma 
fram till vem som egent-
ligen skräpat ned eller 
verksamhetsutövarens 
ställning i frågan. 

två olika roller
Jörgen Prahl säger att 
kommunen inte ifrågasät-
ter sitt ansvar att återstäl-
la platsen, men att man 
ifrågasätter om miljöför-
bundet har rätt att före-
lägga samt ta ut tillsyns-
avgift enligt miljöbalken.

– Man blandar ihop 
kommunen som myndig-
het och kommunen som 
ägare, för det är två roller. 
Ansvaret att städa upp går 
under renhållningslagen 
och inte miljöbalken. Fö-
reläggandet enligt miljö-
balken måste gå till verk-
samheten annars skulle 
vi få ta ansvar för allt som 
inträffar i verksamheter 
på våra fastigheter.

Jenni Dahlgren
jenni.dahlgren@ystadsallehanda.se

löpning

Dags för 
Gullviveloppet
Brösarp
På Kristi Himmels-
färdsdag arrangerar 
Andrarums IF för 17:e 
gången det populära 
Gullviveloppet i Brö-
sarp. Tävlingen är ett 
av långloppen  
i Spring i Skåne.

Enligt tradition sker 
starten vid Brösarps sko-
la varifrån det utgår fyra 
banor, en, två, fem och tio 
kilometer långa. Banor-
na slingrar sig söderut 
och går på gräs, grus- och 
skogsstigar med upplopp 
på asfalt vid skolan.

 Den längre rundan på 5 
kilometer har en kupering 
med 60 meters höjdskill-
nad och vänder inne i ett 
skogsområde. Deltagar-
na i klass 1 och 2 genom-
för sina 10 kilometer efter 
varvning. 

Det finns tolv olika klas-
ser att anmäla sig till och 

anmälan kan göras ända 
till startdagen klockan 13.

Uppvärmning föregår 
de tre startomgångarna. 
Klockan 13 startar ung-
domarna födda 2000–
2003 på sin två kilome-
tersbana. De yngsta (föd-
da 2004 och senare) som 
springer 1 kilometer star-
tar kl 13.30 och alla som 
ska springa 5 och 10 kilo-
meter startar samtidigt 
klockan 14.

Alla som fullföljer sitt 
lopp får en speciellt fram-
tagen plakett.

Rekordet för deltagan-
de slogs 1998 med 220 
startande. År 2011 starta-
de drygt 160 löpare. Bästa 
tiden på 10 kilometer låg 
då på dryga 45 minuter – 
45.26 och det var Oskar 
Henriksson från Tomelil-
la som stod för den pre-
stationen. 

lollo Bark
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Utförsåkning på  bar backe 

Alpin sommARAkTiviTET

oscar Blomqvist koncentrerar sig för att hålla balansen över        kullarna.

Brösarps lift återinvigdes i februari och den är en stor hjälp 
även för grässkidåkarna Fabian Rimfors närmast kameran 
och Andreas Jönsson längre ner i backen.

– Det var jobbigt och det 
känns äckligt att man inte 
kan stanna, säger han inn-
an han ger sig av för ytterli-
gare ett åk.

Grässkidorna som åks i 
Brösarp är storslalomski-
dor och de kostar ungefär 
2 800 kronor per par.

– Det är lite billigare än 

ett par vanliga skidor, säger 
Fabian Rimfors.

– Ja, och vanliga skidor 
är ju lite svåråkta på som-
maren, säger Fritz Lind-
qvist och skrattar.

Än så länge är det bara 
medlemmarna i Brösarps 
alpina skidklubb som har 
hunnit testa grässkidorna, 

men klubben välkomnar 
alla som är intresserade att 
höra av sig.

– Det hade varit roligt om 
det blir en liten klubb för 
grässkidåkare, säger An-
dreas Jönsson.

– Kanske kan vi anordna 
en tävling mellan Åkarps-
backen och Brösarpsback-

en, säger Fabian Rimfors.

”Det är häftigt att kunna åka 
skidor ner för en äng på det 

här sättet, men det känns lite absurt 
samtidigt att åka skidor nu. För en 
halvtimme sedan satt jag på stranden 
vid knäbäckshusen och åt melon efter 
att jag hade paddlat kanot.”
Andreas Jönsson

text: Charlotte 
hansson
charlotte.hansson 
@ystadsallehanda.se

Foto: Bass 
nilsson
bo-ake.nilsson 
@ystadsallehanda.se

Brösarpselever till 
schack-final igen
Brösarp
Vad ska bliva av elever-
na i Brösarps skola. För  
andra året i rad har sko-
lans fjärdeklass gått vida-
re till riksfinal i schack. 
Och i år är den förlagd till 
Västerås den 2 juni.

– Vi åker upp på fredag 
eftermiddag och övernat-
tar och laddar inför fina-
len, säger barnens lära-
re Jesper Johansson som 
också har med sig anhö-
riga till barnen. Det här 
är jättekul, säger han och 

kan inte nog poängtera 
hur tacksamma han och 
barnen är för att Öster-
lens schacksällskap stäl-
ler upp och hjälper dem.

Inför finalen har de 
kommit varje fredag ef-
termiddag och tränat med 
barnen. Annars kommer 
de då och då för att hålla 
kunskapen vid liv. Det är 
Österlens schacksällskap 
som skänkt brädorna och 
pjäserna till skolan.

lollo Bark

Schack

agusa

Bål och fika vid 
Agusastugan

 ■ På onsdag, den 16 maj 
klockan 20, arrangeras 
Kristi Himmelsfärdsbål 
vid Agusastugan,  Delta-
garna uppmanas att ta 
med fikakorg.

Brösarp

Gökotta  
med sång

 ■ Primula Veris arrang-
erar gökotta med sång 
och musik på Bögekulle 
den 17 maj klockan 8.30. 
Samling vid Götes Allköp 
för att därifrån gå tillsam-
mans upp på kullen, tar 
cirka 10 minuter. Ta med 
fikakorg uppmanar ar-
rangören.

Brösarp

osttillverkning  
i gammal miljö

 ■ Glimmebodagården vi-
sar hur det går till att till-
verka ost och kärna smör 
söndagen den 20 maj 
med början klockan 13. 
För den som vill följa alla  
moment i osttillverkning 
är det bra att känna till att 
det tar cirka två timmar. 
På gården finns kaffeser-
vering för den som inte 
vill ta med egen förning 
och sitta i gröngräset.

Tomelilla

Befolkningen 
minskar

 ■ Sedan i januari i år har 
Tomelilla minskat med 27 
personer. Den siffran rym-
mer 33 nyfödda, 44 döda, 
155 som flyttat till Tomelilla 
medan 191 flyttat härifrån.

Tomelilla

litteratur 
på biblioteket

 ■ Camilla Westerdahl, Ce-
cilia Persson och Trio blått 
har bjudits in till Tomelil-
las första litteratursalong.

– En litteratursalong är 
motsatsen till högtidligt, 
säger Ulla Lundmark, bib-
liotikarie.  Här kan man få 
träffa författare, här kan 
man själv få delta. I höst 
ska vi arrangera tre litte-
ratursalonger men ger ett 
smakprov redan nu, den 
15 maj klockan 18. 

Camilla Westerdahl ska 
berätta om sin bok Skri-
vet i vatten om livet efter 
en svår bilolycka. Cecilia 
Persson ska läsa nyskri-
ven poesi och berätta om 
ett pågående skurhinks-
projekt. Trio blått, Lena 
Bruzaes, poet, Lars Törn-
quist, pianist och Camil-
la Grennert, sopran ska 
framföra tonsatta dikter.

Det är fri entré och fika 
gratis. Litteratursalongen 
är ett samarrangemang 
med Folkuniversitetet.

20-åring  
körde påverkad 
och lapplös
Tomelilla
En man i 20-årsålder åta-
las för rattfylleri, ringa 
narkotikabrott samt olov-
lig körning. Det var den 27 
januari som mannen åkte 
fast i en poliskontroll och 

det uppdagades att han 
under samma dag eller 
kort före brukat cannabis. 

Mannen körde också 
bil fast han inte hade kör-
kort.

Jenni Dahlgren

StämningSanSökan


