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Vad är det som händer på 
fredag i Brösarp?

– Vi arrangerar inoffi ciel-

la SM i grässlalom för fjär-
de gången, en tävling som 
är öppen för alla från åtta år 
och uppåt. 

Den äldsta deltagaren har 
varit 75 år. Det är folk från 
alpina landslagen till folk 
som aldrig testat innan. En 
inkluderande tävling. 

Vad händer om det regnar?
– Vi har sett prognosen och 

det ska vara fi nt väder ända 
till kvällen. Och om det reg-
nar gör det faktiskt inte så 
mycket, det har varit väldigt 
varmt de tidigare åren. I och 
med att skidorna har larv-
fötter kan man inte sladda 

som med vanliga skidor så 
jag tror till och med att det 
skulle kunna vara lite mer 
förlåtande om det var blött 
i gräset.
Edvard Nord har vunnit var-
je år sedan starten, fi nns det 
någon utmanare? 

– Förra året var han allvar-

ligt utmanad men lyckades 
vinna ändå. Det fi nns ett par 
utmanare men det blir så 
små marginaler, förra året 
skiljde det tre hundradelar 
mellan de två bästa, så det är 
svårt att sia.

Ta fram skidorna – nu är det sommar!
...Fabian Rimfors 
från Brösarps alpina 
skidklubb.

HALLÅ DÄR!

STINA ROSÉN
stina.rosen@lokaltidningen.se

Sol och vatten i pälsen

TIPI HAR  fått med hela familjen till hundstranden. De har sommarstuga i Onslunda och åker över från Malmö så fort tiden tillåter året om.
 – När vi svänger av vägen och kör ner för backen, då blir det liv i hundburen. När hon var valp gick det knappt att få med henne hem. Hon vägrade följa med 
till bilen och sprang och gömde sig i buskarna, berättar matte Kristina Fredlund. FOTO: STINA ROSÉN

NELLYS  lillmatte kastar bättre och längre än stormatte Lena Khenir. När 
det inte är semester får Nelly nöja sig med vanliga promenader och ap-
portövningar. I dag tar hon chansen att springa av sig ordentligt.

Sol och vatten i pälsen

DEN GULA  bollen är lika med stranden för Nelly.

 – När vi plockar fram den vet hon att vi ska till havet och då 

börjar hon springa rundor hemma, säger matte Lena Khenir.

TIPI ÄR  besviken, alla hennes människor har tröttnat på leken. Tipi 
badar året om, tollaren tål kyla med sin ulliga päls som torkar snabbt.
 – Hon kan kliva ut på ett isfl ak och hoppa i därifrån, säger matte.

SIMRISHAMN.  Att vara hund är inte alltid en fest. Under vinterhalvåret blir det en del 
långa, trista dagar hemma medan resten av familjen jobbar och går i skolan. En och 
annan av våra lurviga vänner drömmer nog då om att få lyxa runt en dag på stranden. 
Vid stranden strax norr om Vårhallarna utanför Simrishamn är det fl er hundar som 
badar än människor och att de älskar semestern vid havet råder det inget tvivel om.

– MARUK  älskar 
att bada , när han 
själv vill, försäkrar 
matte. 
 Just nu vill han inte. 
Enligt husse för att 
hunden bredvid har 
en boll och bollar 
står högre i kurs 
hos Maruk än 
pinnen husse 
lockar med.

SYDOST.  Lider du av psykisk 
ohälsa eller har du någon 
anhörig som gör det?

Då är Facebooksidan  ”bisam-
sosk” något för dig!

Det är Bisståndssamord-
narna i sydöstra skåne som 
här informerar vilka akti-
viteter som fi nns på gång 
för de som har en psykisk 
funktionsnedsättning.

Här kommer både nyhe-
ter som rör psykiskt funk-
tionsnedsatta och ett kalen-
darium med aktiviteter att 
fi nnas.

TOMELILLA.  Storstäderna 
växer och landsorten krym-
per. Väldigt förenklat är det 
så befolkningsutvecklingen i 
Sverige ser ut.  Men Tomelil-
la kommun är ett undantag.

1987 hade kommunen 
krympt i ett stort antal år 
sedan 1970 och de satte 
då igång en satsning för 
att få upp folkmängden i 
kommunen.

Efter mycket jobb lyckades 
de vända trenden och nu är 
kommunen åter uppe i sam-
ma siffror som på 1970-talet. 
Sedan 1987 har kommunen 
ökat med 940 personer och 
befolkningsstatistiken visar 
att kommunen sprängt en 
viktig gräns.  Vid halvårs-
skiftet bodde 13079 perso-
ner i kommunen.

SIMRISHAMN.  Nu får den 
som söker Kultur- och fri-
tidsförvaltningen i kommu-
nen bege sig till Björkegren-
ska gården.

Förvaltningen har fått helt 
nya lokaler i gården som 
ligger på Storgatan 22 i 
Simrishamn.

YSTAD.  Åtta timmar om 
året. Så mycket har avdel-
ningschefen för vård och 
omsorg lagt på att träffa 
pensionärsorganisationer-
nas representanter i ett sär-
skilt brukarråd. Här har äld-
re fått ge sina synpunkter 
på hur  äldrevården ska bli 
bättre. Men nu är Brukarrå-
det ett minne blott. Kommu-
nen anser att det tar för lång 
tid att träffa brukarrådet och 
slår nu därför ihop brukar-
rådet och samverkansrådet.

Psykisk 
ohälsa lyfts 
fram

GILLA OSS!
Få lokala nyheter i ditt 
eget fl öde på Facebook

Över 13 000
bor i Tomelilla

Flyttad fritid
och kultur

8 timmar för
pensionärer
för mycket
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Fler än någonsin får cancer. Hjälp oss vända trenden!
Säg Nej till cancer på cancerfonden.se/nej

GE BARN SOM ADRIANA  
EN BÄTTRE FRAMTID

Bli planfadder på  
plansverige.org

Strindberg i Skåne ●

SKILLINGE TEATER.  Sva-
nevit är ett sagospel som 
skrevs av August Strindberg 
1901. I sommar spelar Skil-
linge teater föreställningen 
med premiär i kväll. I Nils 
Peder Holms regi handlar 
föreställningen om kärle-
ken och duktiga fl ickor. Sva-
nevit spelas på Skillinge tea-
ter den 15, 18, 23 juli samt 
5 och 7 augusti klockan 20. 
26 juli klockan 15.

Öl i mikroformat ●

STOCKEBODA GÅRD. 
 Från klockan 15 på lördag 
kan ölsugna bege sig till 
Stockeboda Gård på ölfesti-
val. Var med och prova och 
betygssätt de öl som täv-
lar om titeln Skånsk mäs-
tare i hembryggd öl. Man 
kan också äta grillmat och 
prova Stockebodas egna öl. 
På kvällen uppträder Karin 
Tingne med band.

Medeltidsskoj ●

GLIMMINGEHUS.  På tors-
dag mellan klockan 10 och 
17 kan man lära sig gyck-
el och annan medeltids-
underhållning på Glim-
mingehus. Det bjuds på 

improvisationssagor, magi, 
musik, dans och sång under 
dagen.

Carola ser tillbaka ●

KRONOVALLS VINSLOTT. 
 På torsdag uppträder Caro-
la Häggqvist på Kronovalls 
vinslott. Konserten börjar 
klockan 20. De numrerade 
sittplatserna är slutsålda 
men det fi nns picknick plat-
ser kvar. Barn betalar 100 
kronor och vuxna 420 kro-
nor. Via Kronovalls vinslott 
kan man boka matpaket 
och övernattningspaket.

New York i Ystad ●

GALLERY M1.  Mats Pehr-
son arbetar i mixed media 
och blandar foto, måle-
ri och tekniker. Han är 
bosatt i New York men mel-
lan den 18 och 31 juli kan 
hans utställning Transfor-
mations ses på Galleri M1 
på Per Helsas Gård i Ystad.

Skidsport ●

ORNAHÖG.  På fredag är 
det SM i grässlalom i Brö-
sarp. Kvalen körs mellan 
klockan 10 och klockan 
12. Final körs klockan 14 
och efter det blir det pris-

ceremoni. Mat kan köpas 
av Casseroll Foodtruck som 
fi nns på plats under dagen. 
Från klockan 17 är det after 
ski på Talldungens som-
marrestaurang Babianen & 
Kråkan. 

Vismästare och  ●

jazzkatter
BRANTEVIKS IP.    Sven-
Bertil Taube och Göran Fris-
torp uppträder med Curt-
Eric Holmqvist och Huaröds 
Kammarorkester. 

 Konserten sker under stjär-
norna på Branteviks idrotts-
plats och förbandet börjar 
spela klockan 18. 

 Du kan köpa mat och dryck 
på plats eller ta med själv.

Fynda på loppis ●

KÄMPAVALLEN.  På lör-
dag gäller det att vara 
snabb i benen om du vill 
göra fynd. Klockan 14 bör-
jar försäljningen på Jans-
torps AIF:s stora loppmark-
nad. Loppisen hålls på 
Kämpavallen i Janstorp. 
Om du missar något fynd kan 
du trösta dig med kaf-
fe, våffl or, läsk, korv och 
glass.

Köpfest ●

SJÖBO MARKNAD.  På 
Sjöbo marknad kan du köpa 
allt mellan himmel och jord. 
100 000 besökare och 600 
knallar väntas komma till 
Sjöbo i helgen.

På torsdag den 16 juli är 
marknaden öppen klockan 
12 till 01 och på fredag mel-
lan 9 och 22.  Tivolit håller 
öppet till 23.

Film är bäst på bio ●

GYLLEBOVERKET.  På 
söndag klockan 19 kan du 
varva ner i Sveriges coolaste 
biosalong. På Gylleboverkets 
Folkets bio visas The duke of 
Burgundy av britten Peter 
Strickland. Ingen familje-
fi lm precis, huvudpersoner-
na har ett sadomasochistiskt  
förhållande.

Skulptur i naturen ●

KRONOVALLS VINSLOTT. 
 Den 18 juli klockan 13 invigs 
skulpturparken på Kronvalls 
vinslott. 
 Konstnärerna bakom ver-
ken är bland andra Lisa 
Abelsson, Astrid Gillenius, 
Laila Orning, Stefan J Peter-
sén, Vivianne E Rosqvist och 
David Wadsworth.

Skidsport, konst och ocker –
veckan bjuder på högt och lågt 

BRANTEVIK.  I kväll blir det 
fi nbesök i Brantevik. Sven-
Bertil Taube och Göran Fris-
torp sjunger med Curt-Eric 
Holmqvist och Huaröds 
Kammarorkester. Arrange-
mentet Jazz under stjärnor-
na är en gammal institution 
på Branteviks IP.

–  Det startade för 26 år 
sedan när jazzlegendarerna 
Lisa Linn och Bosse Sylvén 
bokade vår klubbstuga. De 
ville bjuda in  sina vänner att 
fi ra sitt silverbröllop. Någon 
kom på idén att detta mås-
te vi göra om och året därpå 
startade Jazz under stjärnor-
na med artister och publik, 
berättar Leif Abrahamsson, 
Branteviks IF:s kassör. 
 – Vi är en jazzkommitté inom 
föreningen som träffas och 
diskuterar programmet men 
det är Nils Landgren och Bea-
trice Järås som har de bästa 
konataketrna. 

De tog över 2009 enligt Leif 
Abrahamsson.

– Lisa Linn och Bosse Sylvén 
har hållit i det i alla år men 
med ålderns rätt ville de 
lämna över stafett-
pinnen till någon 
annan 
och då 
tog Nils 
Land-
gren 
och 
Bea-

trice Järsås sig an arrange-
manget.

Förra veckan var det pre-
miär för årets sommarjazz. 
Tropical Touch inledde och 
Come fl y with us med Nils 
Landgren var huvudakt. 

– Det började regna precis 
när de höll på med sitt sis-
ta nummer så de fi ck hoppa 
över sina extra nummer.

Fint väder vill arrangörerna 
gärna ha, det borgar för suc-
cé tillsammans med duktiga 
musiker och sångare.

– Bra väder ger stor publik 
och god stämning. Vi har 
haft artister som Lill Lind-
fors, Alice Babs, Putte Wick-
man... Det har varit många. 
Detta året har vi kanske top-
pat det hela.

På Jazz under stjärnorna 
går det bra att ha med sig 
picknickfi lt och egen mat-
säck. Biljetterna kostar mel-
lan 100 och 250 kronor men 
barn under tolv år går gratis.

Den 22 juli spelar Gunhild 
Carling Big Band, den 29 

juli Robert Wells och 
den 5 augusti avslu-
tar Nils Landgren 
Funk Unit som-
marens Jazz under 

stjärnorna. 

Skönsång i Brantevik

29 JULI  spelar Robert 
Wells i Brantevik. 
 FOTO: MOSTPHOTOS

STINA ROSÉN
stina.rosen@lokaltidningen.se

NÄR DET GÄLLER VVS-INSTALLATIONER - SERVICE
       RING VVS TEAMET

  
0417-262 05
0411-108 61

Se erbjudande hemsida
www.vvsteamet.se

Välkommen till ditt nya hus! www.lbhus.se

LB Optimal 179
Ett rymligt, ljust och välplanerat hus. 
Perfekt för det stora hushållet. 
179 kvm.

• Nyckelfärdigt inkl. grundarbete
• BTG-platta med golvvärme
• Stående panel (kan fås med  
 liggande panel, puts eller tegel)
• Ballingslöv köksinredning
• Siemens vitvaror
• Ballingslöv klädv. inredning
• Kakel/klinker i våtrum
• Tvätt och torktumlare
• Lumi skjutpartier
• Fönsterbänkar i kalksten
• 45’takstolar (1,5-plans)

NY KATALOG UTE NU!Beställ påwww.lbhus.se

Totalentreprenad - Ett avtal - inga bekymmer!

LB Optimal 152
Optimal 152 med inredningsbar 
ovanvåning.
90+62 kvm = 152 kvm.

LB Optimal 134
Ett oerhört välplanerat vinkelhus 
med fantastisk känsla av rymd, 
perfekt för det lite större hushållet. 
134 kvm.

LB Hus representant Paul Bondesson, Svens Husproduktion AB, Verkstadsgatan 7, 295 38 Bromölla
Mobil: 0708 11 81 13, mail: paul.bondesson@lbhus.se

Nyckelfärdigt från Nyckelfärdigt från Nyckelfärdigt från

2.556.300:- 1.714.100:-2.144.600:-

Ingelstorps IP 
Söndag 19 juli kl 09.00 - auktion 10.30

Massor av prylar, delar av dödsbo, kaffeservering
Välkomna!                                Ingelstorps IF

LOPPIS


