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Tomelilla. I Ornahög arrangerades inofficiellt SM i grässlalom för tredje 
året i rad. Många hade samlats för att se skidtävlingen på de gräsklädda 

backarna. ”Det blir inte så mycket skidåkning på somrarna annars”, 
 säger Johannes Löfgren som åkt från Eskilstuna för att tävla.  

Skidåkning är gräsligt populärt
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Sjöbo· A21

37 meter upp i luften
Skadade tornet på Marsvins-
holms slott ska nu renoveras.

➜ ysTad · A4

Hjälp utifrån mot nazism
840 underskrifter har lämnats till 
politikerna mot SvP:s kampanj.

➜ sjöbo · A21

strid om maten till äldre
S menar att följden av beslutet  
av kommunen lett till färdigmat. 

➜ simrisHamn · A14

En träff med arenachefen
Marita Sysmäläinen ansvarar  
för Ystads halvmiljardbygge.

➜ sporTEn · A24

revolverman 
på marknaden
I samband med Sjöbo marknad ertappades en man när han kastade 
smällare inne på marknadsområdet. Senare fann polisen att han även 
bar på en revolver och anhöll mannen på fredagsmorgonen.
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16-20 juli
Ystad Österportstorg

www.matmarknad.nu
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Grässlalom   · A18
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Grässlalom. I Ornahög tävlade entusiaster i grässlalom, ett inofficiellt SM. Anders Forsberg tävlar i kvalet. Foto: Bass NilssoN

Som skidåkning nerför fast på gräs
– Det är mycket svårare än 
man tror. Jag åkte väldigt 
långsamt, då var det inte så 
svårt att stanna sen, säger 
Erika Vereby. 

En engagerad publik he-
jar på dem som vågat sig ut 
i den gräsklädda backen. 
Det är tredje året i rad som 
Brösarps alpina skidklubb 
arrangerar tävlingen.

– Grässlalom är bra mot 
skidabstinensen, säger Erik 
Blomqvist som är medar-
rangör för tävlingen. Bred-
vid honom står tre hinkar 

med linsåpa som skidor-
na ska vallas och rengöras 
med. 

Johannes Löfgren har 
åkt från Eskilstuna för att 
vara med i tävlingen han 
har nummer 27. Han har 
åkt mycket skidor innan, 
men det är första gången 
han åker på gräs. Johannes 
Löfgren tar i rejält när han 
åker, men faller, han tar sig 
tappert upp igen för att till-
sist nå mållinjen. 

– Det var kul, det blir nog 
grässlalom igen, säger Jo-

hannes Löfgren efter åket. 
Det är första gången för 

Marcus Andersson och Ste-
fan Gren från Hörby också. 
De står vid sidan av back-
en och teknikspanar på de 

som åker före. 
– Det är ju en kul grej att 

pröva på, men lite nervöst 
är det, säger Marcus An-
dersson som snart ska ge 
sig ut i backen. 

Anders Forsberg åker tid 
blir 18 sekunder. Familjen 
står och hejar på och ett 
glas äppelmust väntar vid 
mållinjen. 

– Vi såg ett inslag på tv 

om grässlalom och tänkte 
att det här måste vi testa, 
säger Jessica Forsberg. 

Grässlalom skiljer sig 
från klassisk skidåkning.

– Man måste våga stå på 

Brösarp . På vad som ser ut som larvs-
fotsliknande skidor tar sig tävlande ner 
för den 95 meter långa backen i Orna-
hög. I den gassande solen var det inof-
ficiellt SM i grässlalom. 

SM i gräSSlaloM 

Johannes Löfgren och Joel Wästgårds. Marcus Lineau, Stefan Gren och Marcus Andersson.
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www.bostadida.se • Tel 0417-51 17 00

Det är vi som säljer fl est
fastigheter i Tomelilla kommun!

VILLA PÅ LINDESBORG, TOMELILLA

fastigheter i Tomelilla kommun!

Storlek: 114 + 110 kvm, 7 rum och kök
Adress: Hattmakaregatan 8
Pris: 1.600.000 eller högstbjudande
Mäklare: 
Leif Holmqvist   
0417-77 87 22

Visas 27/7 kl. 14.00. 
Välkomna!

På en lugn gata i Tomelilla ligger detta hem perfekt. 
Bostaden är luftig, nyrenoverat badrum, vackert 
vardagsrum i vinkel, hela fyra sovrum och ett snyggt 
nyrenoverat kök med bra arbetsytor och matplats. Här-
ligt med uterum där man gärna sitter och njuter långt 
ut på kvällskvisten. Rymligt garage i direkt anslutning 
till bostaden. Populärt område med gångavstånd till 
dagis, skolor, centrum, tågstation m.m. Välkomna till en 
perfekt bostad för familjen på populära Lindesborg!

Tomelilla
0417-106 06

   Frukost!
Valfri baguette,

kaffe/the och juice
79:-

Vard. 8-10 Lörd 9-11

Succén fortsätter!

Vill ni äta?

Onsdagen den 23 juli kl 18.00 
är det kvällsfestival med 

folkrace på svampabanan. 
Missa inte denna fartfyllda kväll!
Gästförare - Rallycross legenderna 

Per Eklund & Rolf ”Myggan” Nilsson

Enda tjejen i Rallycross VM 
Ramona Karlsson

Glöm inte att boka mat som 
serveras i tältet. Grillat kött med 

potatisgratäng. Pris 100 kr.
Bokas på info@tomelillamk.com

Välkomna önskar
Tomelilla Motorklubb

Med lustkortet går ni två
och betalar för en!

Mer info www.tomelillamk.com

Grässlalom. I Ornahög tävlade entusiaster i grässlalom, ett inofficiellt SM. Anders Forsberg tävlar i kvalet. Foto: Bass NilssoN

Som skidåkning nerför fast på gräs

SM i gräSSlaloM 

Grässlalom

 ■ Grässlalom har åkts sedan 
1960. Det är populärt i bland 
annat Japan och Iran. Den första 
prototypen, grässkidan, upp-
fanns 1956 av en symaskinstill-
verkare vid namn Josef Kaiser. 

 ■ Till en början var grässlalom 
en övningssport för alpina skid-
åkare, de gav dem möjligheten 
att träna under sommarhalv-
året. Grässlalom utvecklades 
senare till en egen sport.

 ■ Det första VM� i grässlalom 
arrangerades 1979, sedan dess 
hålls det vartannat år.

 ■ Grässkidan har ett pansar-
vagnsliknande band som löper 
runt en skena och åks med van-
liga alpina skidpjäxor.

 ■ Brösarps Alpina skidklubb 
har funnits sedan 1972. SM i 
grässlalom arrangeras för tredje 
året i rad. 

Grässkidorna vallas i linsåpa. Det rengör och smörjer. 

skidorna och lita på att de 
svänger. Man ska inte luta 
sig för mycket, för då ram-
lar man, säger Erik Blom-
qvist. I kvalet tävlade drygt 
50 skidåkare, 16 tog sig till 

finalen. SM titeln gick till 
Edvard Nord som vann täv-
lingen för tredje året i rad. 

CeCiliA UDDenfelDT
cecilia.uddenfeldt@ystadsallehanda.se

Tonåring nekas 
frivilligvård
Tomelilla
En tonåring som ville 
slippa missbruksvård 
enligt LVU överklaga-
de till kammarrätten. 
Men där håller man 
med familjenämnden 
om att frivilligvård in-
te räcker till i det aktu-
ella fallet.

Familjenämnden i 
Tomelilla ansåg att en per-
son i övre tonåren skulle 
beredas vård för sitt drog-
missbruk och därmed 
tvångsomhändertas. Fa-
miljenämnden ansåg att 
personen utsatte sin hälsa 
och utveckling för påtag-
lig risk, och förvaltnings-
rätten höll med och beslu-
tade om vård enligt LVU, 
lagen om vård av unga.

Tagit del av frivilligvård
Fallet överklagades till 
kammarrätten då tonår-
ingen inte ansåg sig behö-

va tvångsvård, utan i stäl-
let ansåg sig klara sig med 
frivillig- och öppenvård. 

Tonåringen har tidigare 
tagit del av frivilligvård. 
Men enligt familjenämn-
dens bedömning har det 
inte hjälpt – i stället hade 
missbruket förvärrats an-
såg nämnden. 

Inte tillräcklig förändring
Tonåringen har enligt fa-
miljenämnden syn på sa-
ken inte uppvisat tillräck-
lig förändring i beteende 
för att visa att frivilligvård 
räcker till. 

Och i kammarrätten i 
Göteborg blev avgöran-
det i linje med förvalt-
ningsrätten – även i kam-
marrätten avslås överkla-
gandet. 

CeCiliA UDDenfelDT
cecilia.uddenfeldt 

@ystadsallehanda.se

Tonåring överklagade lvU-beSlUT

Centermotion om 
fria surfzoner
Tomelilla
Kommunen bör ord-
na med fria surzoner 
runtom i kommunen – 
något som bland annat 
skulle gynna turismen. 
Det anser Leif Sand-
berg (C) som lägger 
fram förslaget i en mo-
tion till kommunfull-
mäktige.

I sin motion påpekar 
Centerns Leif Sandberg 
att han 2010 skrev en mo-
tion där han ville satsa på 
fibernätsutbyggnad och 
fria surfzoner i kommu-
nen.

Har börjat ta fart
När det gäller fibernätsut-
byggnaden har det sedan 
dess börjat ta fart, med 
den nya aktuella starten 
för utbyggnaden på lands-
bygden, och den planera-
de satsningen på tätorter-
na inom några år.

”På wifi fronten har 
dock inget hänt”, skriver 
Sandberg i motionen. Och 
det är just evenemang 
som marknaden nyligen, 
då många besökare sur-
far efter information, som 

gör behovet extra tydligt, 
säger Leif Sandberg till 
YA.

Användningen av QR-
koder – streckkoder som 
man läser av med mobi-
len – i turism- och infor-
mationssammanhang har 
också ökat. 

Och tillgång till platser 
med gratis trådlöst nät-
verk skulle ge goda möj-
ligheter både för mark-
nadsföring inom turist-
näringen men också för 
spridning av samhällsin-
formation, skriver Sand-
berg.

Kostsamt för turister
Eftersom dataroaming är 
kostsamt för turister från 
andra länder skulle turis-
men gynnas i hela kom-
munen, anser Sandberg.

I sin motion föreslår 
han nu att kommunfull-
mäktige ska ge kommun-
styrelsen och förvaltning-
en i uppdrag att skapa ett 
tiotal fria surfzoner runt-
om i kommunen.

UlrikA WAnGel
ulrika.wangel@ystadsallehanda.se

FörSlag

Tomelilla

Gudstjänst på 
Byagården

 ■ I morgon, söndag 20 
juli, blir det friluftsguds-
tjänst på Byagården.

Tiden är klockan 14, 
och komminister Kata-
rina Mårtensson håller i 
gudstjänsten. 

Efter gudstjänsten bju-
der Byagården på kyrk-
kaffe.

noTeraT

Tomelilla

Brandfarlig pjäs 
omhändertogs 

 ■ Någon planerade en or-
dentlig smäll i Tomelilla – 
men någon explosion blev 
det aldrig. En boende på 
Sjöstedts väg i västra de-
len av Tomelilla upptäckte 
i torsdags en större obri-
serad fyrverkeripjäs på ga-
tan och kontaktade polisen. 
Vid en närmare undersök-
ning konstaterades att fyr-
verkeripjäsen hade mani-
pulerats, och den har nu 
därför tagits om hand av 
polisen för destruktion.

 noTeraT

1 av 3 får 
cancer.  
Men alla 
drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in  
på cancerfonden.se eller ring 
oss på 020-59 59 59.

redaktionen i Tomelilla: Centralgatan 7, 273 30 Tomelilla
e-post: red.to@ystadsallehanda.se Fax: 0417–143 53
reportrar: Jenni Dahlgren 0417–125 86, Ulrika Wangel 0417-125 87
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