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Godsägare rasar mot 
kravet på halv miljon
Gustav Hagemann von Levachoff får betala nästan en halv miljon till 
Telia i rättegångskostnader. ”Det är rena Sovjetfasonerna”, säger han.

Brösarp. För andra året i rad stod Edvard Nord (till höger) från Linkö-
ping som segrare när inofficiella SM i grässlalom avgjordes i Ornahögs-

backen i Brösarp. Men i kvartsfinalen fick Nord som synes hårt motstånd 
av Kent Sebrén, AXA Sport Club, ända in på mållinjen. 

Lugn upplaga av marknaden
Årets marknad kan bli den lug-
naste någonsin enligt polisen. 

➜ sjöBo · A17

Värdefullt krus har stulits
Det värdefulla föremålet stals 
från Skillinge sjöfartsmuseum.

➜ simrishamn · A11

sydsec kräver 3,1 miljoner
Tvisten fortsätter mellan Skurups 
kommun och Sydsec bevakning.

➜ skurup · A19

40 år äldre på 40 minuter
Maria Morgell förvandlar  
skådespelaren Claes Åström.

➜ ystad · A6
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Kungen av slalom på gräs

Storgatan 25, Simrishamn, 0414-102 40
Torget 7, Tomelilla 0417-122 11

www.maklargarden.se

Tomelilla, Suxxesshallen
Byggnader på c:a 3000 m², låg energi-
prestanda. Tillhörande industrimark 
på c:a 3 ha. Lämplig för många olika 
verksamheter. Pris: 7 700 000 kr
Roland ekström 0709-220 998

SimRiSHamN, enplansvilla
Villan är belägen i Gamla Simrislund.  
142 kvm, 5 rum och kök, stort vardagsrum 
men kamin, helkaklat badrum, garage, ute- 
rum, vacker tomt med havsutsikt. Huset är 
i toppenskick. Beg.pris: 2.295.000 kr 
Åke Blomberg 0414-10240, 070-8984298

SimRiSHamN, Stor villa i bästa skick
Ett stort härligt 1½-plans byggt -80. Bo- 
och biytan är på nästan 240 m². 7 rum 
varav 5 sovrum, 2 badrum, bastu, stort 
garage. Lättskött tomt 683 m².  
Beg.pris: 2.650.000 kr 
Åke Blomberg 0414-10240, 070-8984298

YSTad, Fårarp Björkudden
Bostadshus på c:a 200 m² med möjlig-
het till mer. Stall/loge samt ett mindre 
uthus. Lantbruksfastighet på totalt  
27 000 m². Pris: 2 575 000 kr
Roland ekström 0709-220 998

www.hireq.se 

HIREQ 
NÄRMARE NYTT JOBB HAR DU ALDRIG VARIT 

Registrera ditt cv hos oss på Ystads eget HR-företag redan idag! 

Rekrytering   Bemanning   Jobbcoach 
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Utförsåkarna hade  gräsligt roligt 

– Jag är väldigt nöjd med 
att kunna vinna igen, sa Ed-
vard och kopplade på ett 
brett leende, som hade gan-
ska många stänk av lättnad 

över sig också.
Det är inte lätt att kom-

ma till grässlaloms-SM som 
regerande mästare och ha 
pressen på sig att ta hem 

en ny titel, speciellt inte när 
man brutit ena handleden 
för sex veckor sedan och i 
princip inte kunnat träna 
alls.

Och inte blev det lättare 
av att startfältet den här 
gången innehöll över 40 
åkare, jämfört med knappa 
30 förra året.

Köttsår
Lägg till det en strulande 
utrustning och ett köttsår 
modell större på ena låret 
och var och en förstår att 

Edvard Nord var nöjd med 
att, efter alla om och men, 
få stå med prischecken i sin 
famn.

Edvard Nord, som är född 
i Helsingborg men som flyt-
tade till Linköping som tre-
åring, klarade av kvalåken 
galant och kunde se fram 
emot direktutslagningen, 
då det handlade om pa- 
rallellslalom.

Det var när att Edvard 
fått packa ihop för dagen re-
dan i kvartsfinalen. En vur-
pa redan i höjd med andra 

porten höll på att kosta ho-
nom segern.

– Det var ett fäste på ena 
skidan som flög av och se-
dan fortsatte det att trilla 
av delar överallt. Hela ski-
dan blev instabil och därför 
vurpade jag i en sväng, be-
rättade Edvard.

Tilltaget försprång
Motståndaren Kent Sebrén 
var inte sen att utnyttja situ-
ationen och skaffade sig ett 
väl tilltaget försprång men 
Edvard Nord kom på fötter 

igen och tog in under res-
ten av åket. Lagom till det 
att mållinjen skulle korsas 
fläkte han sig fram och kom 
först i mål. Men det kosta-
de honom ett rejält sår på 
ena låret.

– Det var det värt. Men 
det blir nog till att hålla sig 
ifrån att bada några dagar. 
Fast det ska ju bli fint hela 
nästa vecka så jag ska nog 
hinna bada ändå.

Semifinalen och finalen 
bjöd på desto bekvämare 
segrar för Edvard. Varken 

Brösarp. Sveriges främsta grässlalom-
åkare heter Edvard Nord och kommer 
från Linköping. I går tog 18-årige Nord 
sin andra raka titel i inofficiella SM som 
under bejublade och uppsluppna former 
genomfördes i Ornahögsbacken i Brö-
sarp.

Grässlalom

Grässlaloms-SM i Ornahögsbacken i Brösarp är en given succé. Arrangemanget är helt i publikens smak. I går avgjordes tävlingen för andra året i rad och fler lär det bli. 
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Farten från den extra kulle som involverats i banan gjorde att många av åkarna fick det svårt i 
de inledande portarna. 

Utförsåkarna hade  gräsligt roligt 

Grässlalom

Tilda Nord, 
syster till slut-
segrande Ed-
vard, var den 
yngsta av del-
tagarna i gräs-
slaloms-SM.

 ■ Resultat, individuellt: 1) 
Edvard Nord, Linköping, 2) 
Erik Blomqvist, Brösarp, 3) 
P-O Rosenquist, Vångaberget, 
4) Johan Holmström, Team 
Polare, 5) Kent Sebrén, AXA 
Sport Club, 6) Anders Westman, 
Vångaberget, 7) Mårten Olsson, 
Limhamn, 8) Heide Persson, 
Brösarp. 
Lagtävlingen: 1) Brösarp (Erik 
Blomqvist, Heide Persson, Fa-
bian Rimfors och Rumi Geiger)

Att det inte är lika ”lätt” att åka på gräs som på snö fick bland andra Hanna Westman erfara. Grässlaloms-SM i Ornahögsbacken i Brösarp är en given succé. Arrangemanget är helt i publikens smak. I går avgjordes tävlingen för andra året i rad och fler lär det bli. 

Mårten Olsson på väg upp i liften förbi den Hollywoodinspirerade skylten som med all önsk-
värd tydlighet berättar var man befinner sig. 

P-O Rosenquist från Vånga-
berget eller hemmaåkaren 
Erik Blomqvist kunde hota 
i semifinalen respektive fi-
nalen.

Svårt för Westman
Edvard Nord kör skidor på 
snö under vintersäsongen 
men bara för att man be-
härskar skidkonsten på 
nämnda underlag är det 
ingen garanti för att man är 
lika vass på gräs.

Fråga bara landslagme-
riterade Hanna Westman 

från Vångaberget, som i sin 
karriär vunnit junior-SM 
i storslalom och i super-G. 
Hon gick inte ens vidare 
från kvalåken.

– Det är helt annorlunda 
jämfört med att köra på snö. 
När man trycker till i sväng-
arna händer det liksom ing-
enting och då blir det lite 
segt att svänga. Jag vurpade 
i båda åken men tycker ab-
solut att det är en kul grej. 
Men jag föredrar absolut att 
åka på snö. Nu ser jag fram 
emot träningslägret i Italien 

i början av augusti, sa Han-
na Westman.

Gemensamt för alla åkar-
na var att de hade de larv-
fotsliknande skidorna på 
sig. Några hade specialut-
rustat sig med kamera fast-
satt i hjälmen. En av dem 
var Mårten Olsson från 
Limhamn.

– Det är inte för att stu-
dera mina åk och rätta till 
eventuella misstag utan 
mest för att göra en kul grej 
av det. Jag ska klippa ihop 
det här och lägga ut på You-

tube, berättade Mårten.
Runt 200 personer bevitt-

nade arrangemanget och 
förutom den lokala dags-
pressen fanns också repre-
sentanter från tv, radio och 
bildbyråer. Det nya påfun-
det grässlalom verkar ha 
kommit för att stanna.

Spindeln i Brösarps gräs-
slalomnät, Fabian Rimfors, 
var också belåten efteråt.

– Samma sportsliga och 
folkliga succé som förra 
året. Är publiken nöjd så är 
vi arrangörer nöjda, sa Fa-

bian Rimfors och avslöjade 
att det finns planer på bland 
annat en tidtagartavla till 
nästa års tävlingar.

Fler planer lär eventuellt 
ha smidits på den väntande 
after skin på restaurang Ba-
biaben och Kråkan.
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