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Hultsfred: Man
anmälde dyr taxi

Brösarp: Gräslig
slalom lockade

Hultsfredsmannen tyckte att taxiresan var för dyr – då
krävde han att taxibolaget
skulle skicka en annan bil,
i stället. När företaget vägrade göra detta ringde
mannen polisen och krävde
att taxibokningen skulle Dyr resa.
utredas.
Men polisen vägrar ta tag i ärendet.
– Det är inget brott begånget, säger
närpolischefen John-Åke Andersson till
Barometern. Mannen och taxibolaget får
reda ut det här själva.

Årets Brösarpsdag bjöd på ankrace,
tombola och öltält. Men den verkliga publikmagneten var dragkampen,
rapporterar Ystads Allehanda. Lagen
Brösarps ungdomar, Sillaröd, Brunnsvik, Bertilstorp, Brösarp 50 plus, Eljaröd, Maglehem och Södra Lökaröd drabbade samman. En påminnelse om kommande vintern var grässlalom, som deltagarna fick pröva på.
– Jag kan åka skidor och det var roligt
att pröva på det här sättet. Jag kommer
nog att åka till Brösarps skidbacke i vinter, säger Håkan Bengtsson från Maglehem till YA.
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Karlskrona: Kvinna
klämd mellan bilar

En 53-årig Karlskronakvinna
skulle hjälpa en medbilist – i stället
klämdes hon själv fast mellan två bilar.
Det var på lördagskvällen som kvinnan och hennes man skulle hjälpa en
28-årig kvinna vars bil hade stannat vid
en bensinmack på Vedebygatan.
Men 28-åringen råkade komma åt
växelspaken efter att bilen startats med
startkabel, och då klämdes kvinnan
mellan de båda bilarna. 28-åringen lyckades snabbt backa undan, och 53-åringen
fördes lätt skadad till sjukhus, skriver
BLT/Sydöstran.
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Malmö: Man kräver
August Palm-staty

August
Palms
plats
i Malmö, det vill säga torget framför stadshuset, är för
tråkigt. Det tycker en granne
som ser platsen i från sitt
fönster, rapporterar Skånskan.
– Eftersom platsen är väldigt kal och trist tycker jag
det vore att sätta upp en
staty av August Palm där.
Det vore dessutom pedagogiskt för Malmöborna, som
borde betänka hur levnadsförhållandena var här i trakten för 100 år sedan, skriver
Malmöbon i ett mejl till
Ilmar Reepalu.
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En annan staty av Palm.
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norrhult: Efter lång och trogen tjänst som ett av Sveriges populäraste dansband fick Thorleifs i helgen en egen gata i Norrhult.
Kommunalrådet Åke Carlson överräckte en skylt med namnet ”Thorleifs gata”
på avskedskonserten, som Kvällsposten berättade om i går. Thorleifs gata ska
Foto: CARL CARLERT
ersätta Parkgatan vid Norrhults Folkets Hus. 
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Maten börjar tryta i skogen och
i Steninge har en älgko
tagit sina kalvar och sökt sig
till godsaker i villaträdgårdarna i stället.
I går ringde en skrämd
familj till polisen. De
vågade inte gå ut eftersom Älgfest.
älgkon stod på ena sidan av
huset, och kalvarna på den andra.
Men så länge älgarna inte är aggressiva eller förstör egendom kommer
polisen inte att gripa in, skriver Hallandsposten.
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Tosteberga: Vallade
får mot SM-titlar

I helgen var sista chansen för vallhundar och deras mattar och hussar att ta sig vidare till SM.
30 hundar fanns på plats i Tosteberga
och kämpade med att valla fyra år över
ett 350 meter långt fält, föra fåren genom
en smal gång mellan två staket och till
sist skilja ut ett får.
Maxtid: Elva minuter.
Tävlingarna är mest ett sätt för vallhundar att utvecklas, berättar Marianne
Klima från Lund, som är med i landslaget.
– Men det är förstås jättekul. Om man
inte är en tävlingsmänniska hade man
inte varit här hela dagen, säger hon till
Kristianstadsbladet.

Maria Rydhagen
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Sofiero: Øver 3 000 hundar tävlade
son från Svalöv med irländska
Sydskånska
Kennelklubbens arrangemang
varghundarna Farulah, Corleone,
i slottsparken vid Sofiero är
Catriona och Seachanta.
Sveriges största hundutställ”Irländska varghundar är näsning utomhus med 3 300
tan som människor. De vill alltid
hundägare
och
4 500
vara med och är väldigt sällskapVarghund.
besökare.
liga. Men de är också väldigt
En av utställarna var Mats Hans- lugna och fina” säger han.
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Steninge: Älgar
festade i trädgård

LÆs
KVÆLLSPOSTEN
i din mobil

FØLJ BL˚GULT
INFØR VM-KVALET
mot kazakstan

m.kvp.se

Vill du ha appen?
SMS:a KVP MOBIL
till 72200

