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Borrby strand. När sommaren är slut börjar badsäsongen för hästar 
och hundar. Minishetslandsponnyn Amigo tar sig gärna ett dopp på 
Borrby strand. Där är hästar och hundar välkomna först efter den sista 

augusti. Amigos ägare Ina Jacobsen hade gärna sett att stranden varit 
öppen för hästar på kvällstid under sommaren. ”Det är nästan lite väl 
uppfriskande att bada nu”, säger hon. 
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Badet blev något i hästväg
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Tuffa tider för 
Ystads krogar 
Restaurant Sandskogen och Bryggeriet har gått i konkurs. Brasserie 
Östergatan stänger denna månad. Hur mår restaurangstaden Ystad? 
YA har gett sig ut för att ta tempen på kroglivet.
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smittat kött på ica
Företaget återkallar blandfärs 
efter upptäckt av salmonella.
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Ära och skylt till Brösarp
Värdbyn tog hem segern i den 
prestigefyllda dragkampen. 
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skön seger för YiF 
YIF vann helgens tränings-
match mot Redbergslid. 
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artiser lockade många
Sanna Nielsen och Perikles 
sjöng i kapp i varsin bilhall. 
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Tomelilla

Eljaröd närmast i bild fick efter två år på tronen se sig besegrade av det gröna gänget från Brösarp. Foto: SpriSSe NilSSoN

Värdbyn tog hem skylten

– Det är en härlig värme 
i denna by och det är så 
trevligt att gå runt och pra-
ta med folk här i dag, säger 
Anna och Gunnar Sander, 
Brösarpsbor sedan sju år.

Den där beryktade lands-
lagströjan har de dock inte 
hunnit kika närmare på.

– Nä, men vi får väl gå 
dit och skjuta några skott. 
Klart man vill stötta verk-
samheten, fast tröjan kan 
jag nog klara mig utan, 
konstaterar Gunnar.

Tröjan det talats så ihär-
digt om är en gul lands-
lagsvariant prydd med au-
tografer från gänget i Tre 
Kronor. Att tröjan hamnat 
i Brösarps händer kan man 
tacka hockeylagets psysko-

logiska coach, och tillika 
Brösarpsbon, Pär Petters-
son för.

Tre Kronors autografer
– Han bad laget ställa upp 
och hjälpa oss samla in 
pengar till renoveringen 
av hockeyrinken här i byn. 
Han plockade helt enkelt 
fram tröjan på en samling 
och så fick alla skriva sina 
namn. Vi är verkligen väl-
digt glada över det här, sä-
ger Fabian Rimfors.

För att ha en chans att ta 
hem tröjan gällde det att 
under söndagen köpa ett 
antal skott i tältet och däref-
ter skjuta mål på en uppsatt 
figur. Ju fler puckar i nätet, 
desto större vinstchans.

– Vi hade egentligen 
tänkt auktionera ut den, 
vilket säkert hade gett oss 
mer pengar. Men vi tyck-
er att alla ska få en rimlig 
chans att vinna tröjan. Fast 
visst har några varit fram-
me och försökt lägga bud, 
avslöjar Fabian Rimfors.

När tävlingen till slut 
stängdes för dagen kunde 
det konstateras att 3 500 

kronor nått Brösaprsrin-
kens renoveringskassa.

– Det var ungefär vad vi 
räknat med. Nu får vi råd 
att köpa ytterligare linolja 
att behandla träet med, sä-
ger Fabian Rimfors nöjt.

Lycklig vinnare
Vann gjorde för övrigt Hen-
rik Olsson från Kivik.

– Han hade redan hun-

nit köra hem när jag ring-
de och berättade nyheten, 
men han kastade sig i bilen 
och var här på fem minu-
ter. Han är ett riktigt hock-
eyfan och blev överlycklig. 
Kul att tröjan hamnade hos 
rätt person, säger Fabian 
Rimfors.

Och den årliga dragkam-
pen då? Jo, där fick tvåfaldi-
ga vinnartruppen från Elja-

röd till slut se sig besegrade 
av Brösarp. Efter 2–0 i fina-
len var saken avgjord och 
skylten som signalerar byg-
dens starkastes by får där-
med byta plats.

Ann-Louise oLAnder
ann-louise.olander@ystadsallehanda.se

Brösarp. Med en signerad landslags-
tröja, högljudda musköter, mat och 
solsken firade Brösarp på söndagen sin 
alldeles egna dag. Och på kuppen togs 
”styrketiteln” hem till byn.

Brösarpsdagen

När föreningen Skånes Caroliner visar upp sina vapen gäller 
det att hålla för öronen.

På landslagströjan finns kända namn som Henrik Zetterberg, 
Gabriel Landeskog och Henrik Lundqvist.
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