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Ystadrevyn 
vill locka 
hela Skåne 
till teatern 

Utbildning i 
Ystad ger läkare 
till hela SkåneKommunalråd Kent Mårtensson (S) visade 

pressen den nya arenan i Ystad. 

Var är 
snön?
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BRÖSARPS ALPINA skidklubb, 
BASK, litar på att natursnön kom-
mer. “Det är bara att trycka på 
knappen till skidliften så är vi i 
gång, säger Fabian Rimfors, ord-
förande i BASK. 
   FOTO: ANDREAS HILLERGREN
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Arenan kommer 
att sätta Ystad på 

kartan

FRÅN OSS ALLA 

TILL ER ALLA – EN RIKTIGT 

GOD JULGOD JULGOD JUL

Dans till Engdahls orkester
18.00-01.00 
 2-rätters meny 395:-

fullständiga rättigheter
Endast barbiljett efter kl 20.00 
200:-

Trettonafton
5 jan. 2016

Dans till Engdahls orkester
2-rätters meny 395:-
Fullständiga rättigheter

Surbrunnsparken
Barbiljett efter 

kl 20  200:- Dragong 46, Ystad 0411-181 91
Vi är en del av Sveriges
ledande leksakskedja

ÖPPET
JULAFTON
10 - 13

ÖPPETÖPPET

Annandagen & 27/12: 11 - 16
God Jul önskar vi Er alla!

Juldagen: Vila!

Rädda Barnens Föräldramejl 
och Föräldratelefon – ditt 
bollplank för föräldralivets 
många frågor.

Föräldramejl:  foraldrar @  rb.se   

Föräldratelefon: 020-786 786
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österlen.� i takt med 
att simsäsongen börjar 
ta slut anordnar många 
föreningar avslutande 
tävlingar. Härom veck-
an arrangerade sjöbo 
ss tävlingen advents-
doppet. Under en hek-
tisk lördag blev det cir-
ka 900 starter. österlen 
sim var ett av lagen som 
kom till start och sluta-
de sjua. österlen arrang-
erade även en annan 
turnering för att avrunda 
säsongen.

Under första lördagen i de-
cember arrangerade Sjöbo 
SS sin årliga tävling advents-
doppet. Intresset för täv-
lingen var i år skyhögt och 
det blev närmare 900 star-
ter från åtta olika förening-
ar. Stämningen var på topp 
under hela dagen i färsing-
ahallen och efteråt var täv-
lingsansvarige Johan Pers-
son mycket nöjd.

– Det flöt på jättebra. Det 
är en trevlig tävling och det 
var kul att så många kom. 
Det har aldrig varit med så 
många förr, säger Johan.

– Vi hade bjudit in lite fler 
föreningar än vanligt. Bland 
annat var Triton med vilket de 
inte brukar vara. Resultatmäs-
sigt gick det också bra. Det 
blev flera personliga rekord.

Bäst Under dagen gick 

det för Simklubben Tri-
ton från Staffanstorp. De 
var fullkomligt överlägsna 
och nådde hela 719 finaler. 
Tvåa kom Malmö Kappsim-
ningsklubb. Sjöbo SS gjorde 
bra ifrån sig och slutade trea 
med 243 finaler. Johan Pers-
son var nöjd med Sjöbosim-
marna efteråt.

– Våra simmare gjorde det 
bra och det blev många per-
sonliga rekord. De preste-
rade ungefär som förväntat 
och generellt såg det bra ut, 
säger Persson.

Föreningen Österlen Sim 
ställde upp med ett lag i ad-
ventsdoppet som slutade 
sjua. Föreningen har efter 
några tunga år sakta men 
säkert börjat komma tillba-
ka. Tränaren Hans-Anders 
Molin kunde inte vara på 
plats då han befann sig i Gö-
teborg under sum-simtäv-
lingarna. Men enligt resul-
tatlistan tyckte han det såg 
bra ut.

– Det var flera som preste-
rade bra.  Vi har haft några 
tunga år och varit inne i en 

generationsväxling. Nu bör-
jar det komma fram många 
duktiga simmare. För första 
gången på många år hade vi 
med en representant i sum-
sim, säger Hans-Anders.

österLen själva arrangera-
de en intern tävling som av-
slutning på säsongen. Täv-
lingen ”utmanaren” riktar 
sig till de yngre simmarna i 
föreningen. Tränare Molin 
tycker det är viktigt att klub-
ben börjar arrangera fler 
tävlingar.

– Utmanaren är mer av en 
mystävling. Det är för att 
uppmuntra de yngre sim-
marna. Vi åker runt på så 
många tävlingar som möj-
ligt under året. Men de 
närmsta tävlingar ligger i 
Sjöbo och det blir ofta långa 
resor, säger Molin

– Vi hade behövt en egen 
tävling. Som det ser ut nu 
får vi inte in några pengar 
alls som arrangörer och då 
är det svårt att få det att gå 
runt.

niclas lindgren

BrösarP.� den 23 mars 
2013 arrangerade Brö-
sarps alpina skidklubb 
tidernas första öster-
lenmästerskap i sla-
lom på ornahög. senas-
te två vintrarna har varit 
för milda men nu hoppas 
klubben på snö.

 – Det fina med vår skidklubb 
är att det är så enkelt att bara 
trycka på knappen till skid-
liften så är vi i gång, säger 
klubbens ordförande Fabi-
an Rimfors.

Det är Ornahög, som drivs 
av Brösarps alpina skid-
klubb, BASK, och Riksgrän-
sen längst i norr, som li-
tar på att natursnön ska fal-
la. Resterande svenska skid-
backar har snökanoner.

– Ramundberget i Härje-
dalen höll ut länge, men nu 
kör även de med snökano-
ner, berättar Fabian Rimfors 
och skrattar.

en deL LyFter lite på ögon-
brynen när de får reda på 
att det finns en alpin skid-
klubb mitt i det gröna, skån-
ska landskapet. Men Fabian 
Rimfors vet bättre.

– Skåningarna är de som 
åker mest skidor i hela Sve-
rige om man räknar efter in-
vånare per landskap. Anled-
ningen är att stockholmarna 

delas upp mellan Uppland 
och Sörmland men ändå.

ocH som om det inte vore 
en nyhet i mångas öron så 
har Skåne även en SM-etta i 
störtlopp.

– Alexander Köll är förvis-

so uppvuxen i Österrike men 
hans mamma kommer från 
Landskrona och han pratar 
rungande skånska och täv-
lar för Landskrona Ski Club.

Vintern 2013 höll klubben 
backen öppen för skidåk-
ning mellan den 4:e decem-

ber och den 1:a april.
– Det var ett bra år även om 

det inte kom några mäng-
der med snö. När folk åker 
så packas snön vilket bidrar 
till att det kan vara bra med 
snö i backen även om det är 
gräs vid sidan av.

Nu håller Fabian Rimfors 
tummarna för att vädret ska 
slå om.

– Håll utkik på vår 
Facebooksida. 

Pauline Bengtsson

Brösarps alpina litar på snön

Vintern 2013 var det tillräckligt med snö för att hålla skidbacken öppen.� nu håller Brösarps alpina skidklubb, BasK, 
tummarna för att snön kommer snart.�  Foto: Brösarps alpina skidkluBB

sJöBo. Ett riktigt kul-
turkvarter i kommunen. 
Det vill miljöpartiet ska-
pa och motionerar nu till 
kommunfullmäktige.

Miljöpartiet vill göra en ut-
byggnad av Flora biografte-
ater så att det kommer att 
omfatta ett helt kvarter.

Tomten mellan idegatan 
och Tegelgatan liksom mar-
ken mellan Möllan och den 
förra Shellmacken ska enligt 
miljöpartiets förslag byggas 
ut till ett kulturcentrum.

De vill också att Möllan 
ska rustas upp så att det kan 
fungera som ett kulturhisto-
riskt museum.

Att kulturcentrat ska lig-
ga här beror på att det är nä-
ra för både allmänhet och 
för skolor som skulle kunna 
utnyttja det i undervisning 
och för exempelvis skoltea-
ter och musiarrangemang.

Förutom teater- och bios-
cen och lokaler för konser-
ter vill miljöpartiet se många 
andra verksamheter här.

Biblioteket föreslås flyt-
ta till Flora, liksom mötes-
lokaler, skrivarstuga och en 
inspelningsstudio för mu-
sikintresserade. Ett kafé bör 
också finnas i lokalerna en-
ligt Miljöpartiet.

Om det inte går att bygga 
ut Flora kan kulturcentrat 
byggas i Trelleborgs gamla 
lokaler eller i Folkparken.

anders g Bergquist

mP vill ha ett 
kulturkvarter

köp biljett -  
få en stol
ystad. Den 29 december är 
sista chansen någonsin att 
gå på handboll i Österports-
hallen. I nästa år rivs den och 
arenan kommer att ersätta 
den fullt ut. Vid jubileums-
matchen den 29 kommer 
två topplag från Ystads IF HF 
och IFK Ystad HK att mötas. 
Alla som köper en biljett får 
med sig sittplatsen hem.

kyrkan vädjar 
om mer kläder
ystad. Läget är kritiskt för 
många av de flyktingar som 
kommer till kommunen. 
Därför ber svenska kyrkan 
om kläder som de ska kun-
na ge till de behövande. Di-
na gamla  kläder kan vara 
en skatt för en flykting och 
kyrkan tar emot kläder var-
je måndag.

kommunen 
köper tomt för 
63 miljoner
ystad. Kommunen köper 
den centralt belägna lant-
männentomten. Vad mar-
ken ska användas till är än-
nu inte klart, men för 63 mil-
joner får kommunen mycket 
central mark.

I korthet rekordmånga vid adventsdoppet


