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NYA SIM HAL LEN BLIR 
21 MILJONER DYRARE
 SJÖ BO A18

LÄKARE FÅR KRITIK FÖR 
MISSAD CANCER I STRUPEN
 ES LÖV A13 

VIL KET KLIPP 
FÖR EN PU DEL!
 SKÅNE A4

Elna Lindkvist testar gymmet. 

Sen premiär 
för utegym

Inte mer fusk och fyl la
bland ut länds ka fö ra re
■ TRANS POR TER. Hälf ten av fö re ta gen i branschen bry ter mot reg ler na
Det är inte mer fusk, ratt fyl le ri och slarv med sä ker he ten 
bland ut länds ka lastbilschafförer än bland svens ka.

Det slår po lis in spek tör Fred rik Nils son vid Skå ne po li sens 
tra fi k av del ning fast.

– Sna ra re kan man ur skil ja olik he ter mel lan åke ri er och in-
di vi der, sä ger han. 

 Un der sök ning ar som gjorts vi sar att hälf ten av alla åke ri er 
och fö re tag i bran schen bry ter mot gäl lan de reg ler.  SKÅNE A5

Pontus Jansson avstängd i Skånederbyt
■ Malmö FF förlorade med 1-2 mot BK Häcken, dessutom 
drog Pontus Jansson på sig två gula kort på fyra minuter och 
blev utvisad. Redan efter sju minuters spel låg MFF under 

med 0-2 och trots forcering mot slutet när även Häcken fått 
en man utvisad blev det första förlusten i allsvenskan. På tors-
dag väntar HIF i Helsingborg. Utan Pontus Jansson. SPORT B6-7

Pontus Jansson åkte ut efter två gula kort och blir nu avstängd i derbyt mot HIF på torsdag.  FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

■ I kväll invigs det nya 
utegymmet i Brösarp trots 
att det varit klart sedan i 
november. ÖSTERLEN A20

Krimborna ska rösta med 
övriga Ukraina i ESC.  B1 

Cirkusskola för 
barn mitt i city
LUND A9

SYDVÄST

MELLANSKÅNE

SYDOST

Ham mar skjöld 
fram står för 

ef ter värl den som en av 
FN:s mest dy na mis ka och 
dri van de ge ne ral sek re te-
ra re.  CLA ES WIK LUND A26

Fyra åtalas för 
människorov
SKURUP A19

Simsällskap vill 
påskynda konkurs
HÖÖR A15

Lind pressad om 
Ugandaprojekt 
ESLÖV A12

NÖJE

VIL KET KLIPP 
FÖR EN PU DEL!
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Brösarp
Varför inte inleda 
skogsrundan med 
några dips, räckhäv och 
situps? Det föreslår 
entusiasterna bakom 
Brösarps nya utegym, 
som invigs i kväll. 

– Så här års är det bara 
varmt och unket inne på 
gymmet. Då är det mycket 
härligare att vara utomhus 
och det här är en perfekt 
startpunkt för alla stigarna 
in i skogen, säger Oscar 
Blomqvist. 

Han häver sig vant upp 
och ned med armarna på 
en av de enkla träanord-
ningarna i en glänta precis 
i utkanten av Brösarp. 

Oscar Blomqvist har trä-
nat här varje vecka sedan 
gymmet stod klart i no-
vember, vilket han nog har 
varit ganska ensam om. 

Först nu när vårväd-
ret har gjort entré tycker 
initiativtagarna att det är 
lönt att inviga gymmet of-
ficiellt, vilket sker i kväll 
med start klockan 18.30 på 
idrottsplatsens parkering. 

Efter en tur på någon av 
skogslederna utanför byn 
ska Brösarpsborna som 
kommer få en demon-
stration av hur man kan 
använda redskapen i ute-
gymmet. 

– Vi kombinerar invig-
ningen med vår termins-
avslutning för GF Spänst. 
Det blir ett perfekt sätt att 
inspirera medlemmarna 
till att fortsätta träna  i 
sommar, säger gymnas-
tikföreningens ordförande 
Elna Lindkvist som själv 
visar några effektiva arm-
hävningar på ett annat av 
redskapen. 

Förutom att gymmet er-
bjuder gratis träning så har 

det också kommit till på ett 
osedvanligt billigt sätt, be-
rättar Fabian Rimfrost som 
också är med i gläntan. 
Han och två andra Brö-
sarpsbor byggde nämligen 
redskapen själva under två 
veckor i höstas. 

Detta efter att insett att 
budgeten på tiotusen kro-
nor som fanns från ett EU-
projekt i byn inte skulle 
räcka till att köpa ett fär-
digt utegym. 

– Ett företag sålde mo-
duler för 65 000 kronor 

och skulle ta 30 000 för att 
montera upp dem, berättar 
Fabian Rimfors. 

I stället åkte han själv 
för att ta mått på några 
uteredskap som fanns i 
Landskrona. Sedan hjälp-
te lokala företag – bland 
annat ett sågverk och ett 
snickeri – till med att ord-
na fram billigt material i 
form av ek, bok och gran. 
Slutnotan hamnade på  
6 500 kronor.

– Resten av pengarna 

använde vi till en anslags-
tavla med träningstips och 
bilder där olika övningar 
demonstreras, säger Fabi-
an Rimfors. 

Han visar tavlan, där den 
som har en smart mobil 
även kan skanna in QR-
koder för att komma till 
filmklipp på nätet med fler 
demonstrationer. På an-
slagstavlans foton är det 
skogsmulle som gör räck-
häv, dips och andra styr-
keövningar. 

– Vi ville komma ifrån 

schablonbilden av en 
medelålders man i svarta 
trikåer. Alla kan träna på 
utegym, unga som gamla, 

det ska kännas lekfullt och 
inte som så blodigt allvar. 

Eva-Pia Wenger
0700-90 12 83, eva-pia.wenger@skd.se

Tar träningen till skogen
■■■■ invigning. Brösarpsbor hoppas att vårvädret ska locka till nytt utegym

■ BIBLIOTEK
Stadsbiblioteket: 11-19. 
Glemmingebro: 14-18. 
Löderup: öppet kl 15-19. 
Bokbussen: Källesjö 
förskolan 15.45-16.15, 
Marsvinsholm 16.20-16.50, 
Bjäresjö församlingshem-
met 16.55-17.20, sövestad 
Högestadskorset 17.30-18. 

■ BAD
Fritidsbadet: stängt 
måndagar.

■ UTSTÄLLNINGAR
Ystads konstmuseum och 
Gråbrödraklostret: stängt.

■ RÄFSANS BYKROG
Måndag: Fläskpannkaka med 
lingonsylt. Tisdag: Mandelfisk 
med skirat smör, potatis och 
ärtor. Onsdag: Kålpudding 
med potatis, sås och lingon-
sylt. Torsdag: Ärtsoppa med 
fläsk. pannkakor med sylt. 
Fredag: Mangochutney-kyck-
ling med ris/potatis. Lördag: 
Kalvfärsbiffar med potatis, 
sås och lingonsylt. söndag: 
Kalkonschnitzel med stekt 
potatis, sås och ärtor.

■ RESTAURANG BELLEVUE
Måndag: Köttfärssås med 
vitkål och potatismos. Tisdag: 
Fiskgratäng med tomat och 

purjolök, potatis. Onsdag: 
Dillkött på kyckling och kokt 
potatis. Torsdag: Ost- och 
broccolisoppa med skink-
tärningar. Chokladpudding. 
Fredag: Lindströmlåda med 
gräddsås och kokt potatis.
Lördag: Kokt torsk med räk- 
och dillsås, kokt potatis.
söndag: plommonspäckad 
karré, potatis och rostade 
rotfrukter.

■ GÖKEN
Måndag: Ugnsstekt falukorv 
med potatismos och gurksal-
lad. Tisdag: Hackad jägarbiff 
med champinjoner och 
myntagelé. Onsdag: Ugns-

stekt fiskfilé med rosépeppar-
sås, sparris och kokt potatis. 
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. 
pannkakor med sylt. Fredag: 
Kokt fläskkorv med rosé- och 
persiljesås, serveras med kokt 
potatis. Lördag: Fruktsallad 
med rökt kalkonbröst och kokt 
potatis. söndag: Honungs- 
och ingefärsglaserade revben 
med rostade rotfrukter.

■ LÖDERUPSGÅRDEN
Måndag: Ostgratinerad blom-
kål med stekt korv. Tisdag: 
stekt sill med sötsur sås och 
rårivna morötter. Onsdag: 
Köttfärsruta med svamp-
sås, kokt potatis och lingon. 

Torsdag: spenatsoppa med 
ägghalva och frikadeller. Äp-
pelkaka med vaniljsås. Fredag: 
Fiskgratäng med räkor och 
potatismos. Lördag: Korvstro-
ganoff med ris/potatis och 
grönsaker. söndag: schnitzel 
med stekt potatis, sås och 
grönsaker.

■ VÄDERLEKEN
Måndag: stekt fläsk med 
löksås och rårörda lingon. 
Tisdag: panerad spätta med 
remouladsås, smörslungade 
morötter och kokt potatis. 
Onsdag: Köttfärssås och 
spagetti. Torsdag: potatis- och 
purjolökssoppa med bacon.

Fredag: Bräckt kassler med 
kall ananassås. Lördag: 
Biffstroganoff med ris. 
söndag: Fläskmedaljonger 
med choronsås, sparris och 
klyftpotatis.

■ SKOLORNA
Måndag: Texmexbiffar med 
klyftpotatis och tomatsalsa. 
Tisdag: Klimatsmart: pasta 
tricolor med fräsch, fruktig 
pastasås. Onsdag: Kokt lax 
med kokt potatis, ärtor, spar-
ris, citron och hollandaisesås. 
Torsdag: Chili con carne med 
bulgur och baguette. Fredag: 
Kyckling med ris, currysås och 
morotssymfoni. 

i dag
oss tillhanda senast kl 9.

matsedlar

Oscar Blomqvist visar hur man kan träna på det nya utegymmets fyra stationer, inför Fabian Rimfors och Elna Lindkvist. Alla tre tycker att läget är perfekt, 
lite avskilt i en glänta precis utanför byn.  FOTO: Eva-pia WEngEr

h Projekt för att locka familjer till byn
Utegymmet i 
Brösarp har byggts 
med pengar från 
Leaderprojektet 
”Brösarp – med 
naturen som lock-
bete”, som haft 
som mål att locka 
fler barnfamiljer till 

Brösarp. Under det 
tvååriga projektet 
har bland annat 
byns förskola fått 
Ur och skurpeda-
gogik, en ishock-
eyrink renoverats, 
Brösarp fått en ny 
hemsida och skid-

backen Ornahög 
liksom tre mo-
tionsspår i skogen 
restaurerats. En 
rad aktiviteter har 
också arrangerats. 
när EU-projektet 
avslutades i vintras 
hade 15 nya barn 
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