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kåseberga: med eller utan vågor är det
något speciellt med en surfbräda.

ystad / sidan A6

simrishamn / sidan A12

sporten / sidan A22

simrishamn / sidan A9

Badgästernas bilar
hindrade utryckning

sjöbo / sidan A17

Marknaden
ett eldorado
för matsugna

Lukas packar
väskan inför
ungdoms-VM

Tvist försenar
storsatsning
på laxodling

En tvååring försvann på stranden vid Knäbäckshusen och
räddningstjänsten larmades – men kunde inte ta sig fram
i parkeringskaoset. Nu kräver brandmännen ändring.

Besökare i Sjöbo hade
mängder av livsmedelsvagnar att välja på.

YIF:s handbollsstjärna
sticker till VM i Brasilien
för att erövra världen.

Förseningsorsaken
är en tvist mellan två
parter i laxbolaget.

”Kanske berättar vi bäst om
det som vi aldrig upplevt.”

sista sdan /
A36
ulf
mårtensson
krönikerar om en
strapats till sjöss

I stället
för snö ...
tomelilla / sidan A14

Full fart, solsken och glad stämning var det vid SM i grässlalom i Brösarp i går. C-politikern Maria Mickelåker var en av de 56 deltagarna i kvalomgången på förmiddagen – där det bjöds på en del
vurpor. 
foto: malin palm
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Lunds Hårklinik • Östra Mårtensgatan 19
046-272 56 00, 0768-23 05 69
www.lundsharklinik.se
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Nu välkomnar vi nya kunder!

Vi har lång erfarenhet avhårvårdsmetoder och behandlingar
• Vi stoppar håravfall • Hjälper dig mot klåda, psoriasis, m.m.
Vi använder endast kliniktestade naturprodukter

olo
at

o i
ol gic t atol g
c
at
esteD

t

•

Många
nöjda kunder!

Köp ett
Nu erbjuder vi en ny revolutionerande metod.
Mineralbehandling som ger synlig resultat omedelbart! presentkort
hos oss!
Just nu ger vi dig 10% RABATT på alla behandlingar!
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Är ditt hår tunt och slitet?
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Små och stora, elit och nybörjare, och som sig bör en kommunpolitiker – det var
många som djärvt kastade sig ut i backen i går när det var dags för inofficiella SM
i grässlalom i Brösarp. Nästa år blir det uppehåll – då hålls tävlingen i Norrköping.

Fartens tjusning lockade till toppen av Ornahögs skidbacke – i perfekt grässlalomväder med strålande sol. Och både små och stora åkare fanns med bland de 56 som var med i kvalet på förmiddagen.

Hett parallellspår
i Brösarps skidbacke
I

Brösarp

stekande
sommar
hetta, och med en
publik av åkare, släkt,
vänner, Brösarpsbor
och helt vanliga nyfikna,
gick kvalet i går förmid
dag till fjärde inofficiella
SM i grässlalom – i Brös
arps egen skidbacke
Ornahög, till vardags får

hage
djur.

för

Källagårdens

Bland de 55 åkarna fanns

en del i barnaåldern –
åldersgränsen är åtta år.
Och i år fick de yngre delta
garna delta på mer rättvisa
villkor än tidigare efter
som det också fanns sär
skilda barngrässkidor.

Parallellslalomtävlingen
har en alldeles speciell
stämning – för här varvas
elitåkarna i Sverige inom
den annorlunda sporten
med helt vanliga nyfikna i
olika åldrar.
En hyfsad dos djärvhet eller
våghalsighet beroende på
hur man ser det krävs utan

tvekan. Den största skillna
den mot vanlig utförsåk
ning är nämligen att det
inte finns några andra möj
ligheter att stanna än att
ramla eller svänga och köra
uppför igen.
Och ramlar gör en hel del
– både bland nybörjare och
bland elitåkare. Skidorna
är
oberäkneliga,
och

backen inte världens slä
taste.
En liten tapper kille som
är på väg att slänga in
handduken halvvägs i
backen hejas upp på benen
och vidare framåt, flerårige
SM-vinnaren Edvard Nord
tappar i ett av kvalåken ena
skidan, men lyckas skick
ligt åka vidare på ett ben,
även om han hamnar i fel
målport och dessutom
grenslar hindret och skrub
bar benet ordenligt i grä
set.
– Den här backen var
svår, kommenterar Anders
Eriksson från Linköping
som är på väg upp igen med
repliften efter första kval
åket.
Även i år deltog en politi
ker – kommunalrådet Leif

”Vi har tänkt hålla
paus nästa år – och
i stället blir det SM
i Norrköping, under
SM-veckan strax
efter midsommar.”
Fabian Rimfors
ordförande BASK – Brösarps alpina
skidklubb
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Bedragare blir
fortsatt häktad
&

webb-tv

Full fart i backen
Se de glada SM-åkarna
kasta sig ut i Ornahögsbacken på ystadsallehanda.se.

Vera Persson Holm och Christoffer Valfridsson från Sövde
respektive Ystad är rutinerade skidåkare. De har redan åkt och
nu njuter de av att vara publik i solen.

Utredningen förlängs för
den 36-åring som lurat
ett antal lantbrukare över
hela södra Sverige. Han
fortsätter att sitta häktad
minst två veckor till.
Tomelilla. Polisen i Ystad
har under minst ett års tid
letat efter 36-åringen,
bosatt utanför Tomelilla.
I maj greps han slutligen
av polis i Halland.
Han var väldigt svår att
gripa och gjorde motstånd när han greps.
Den häktade mannen
har under flera års tid
lurat lantbrukare på deras
djur men även personer
som köpt maskiner av
honom på Blocket och
andra köpsajter.
På ett övertygande sätt
fick han lantbrukare att
sälja sina djur för hundratusentals kronor.

I
häktningsbeslutet
misstänks 36-åringen för
minst tio fall av grova
bedrägerier och dessutom misshandel och
olaga frihetsberövande.
36-åringen förnekar de
två sista brotten men
erkänner alla bedrägerierna.
Kammaråklagare Petra
Månsson är förundersökningsledare i den stora
härvan.
– Utredningen är i
nu
läget inte tillräckligt
klar för att jag ska kunna
gå till åtal, säger hon.
36-åringen är även, tillsammans med en annan
man, av Ekobrottsmyndigheten misstänkt för
grovt bokföringsbrott.
Åtal ska vara väckt före
den 30 juli.
urban nilmander

Det är andra året i rad som Christian Schott sköter den viktiga skidutprovningen. ”Jag har aldrig åkt själv. Man vet sina
begränsningar. Fast det hade varit kul.”

Sofia Omar, Rahma Omar, Ayman Abdulla och Aisha
Ahmed firade Eid al Fitr. 
Foto: Cecilia Uddenfeldt

Festligt Eid al fitr på SKF
Tomelilla. I
fredags
avslutades fastemånaden
Ramadan med fest på
Somaliska kulturföreningen (SKF) i Tomelilla.

För publiken i backen fanns
det mer att göra än att titta
på åken. En foodtruck som
skänkte en slant till väl
görenhet för varje portion
krängde korv och surkål
precis utanför tävlingarna,
och BASK-t-shirtar som
fanns till salu verkade vara
något som unga ”skibums”

gärna ville ha med sig som
souvenir.
Och efter en liten lunchpaus blev det finaldags på
eftermiddagen.
I sista tävlingen stod det

mellan Peo Rosenqvist från
Vångabergets SLK och
regerande
mästaren
Edvard Nord från Norr
köpings SK. Och det blev
den våghalsige Edvard
Nord som tog hem segern
även i år. Han ska för övrigt
snart delta i ett internationellt mästerskap i Tjeckien.
Nästa år blir det uppehåll
i inofficiella SM i Brösarp,
berättar Fabian Rimfors
från BASK.
– Vi har tänkt hålla paus
nästa år – och i stället blir
det SM i Norrköping, under

SM-veckan strax efter midsommar, antingen ett
inofficiellt som nu eller ett
”riktigt” SM.
Men helt utan gräs
slalomåkande i Ornahögsbacken blir det nog ändå
inte, även om den som vill
se den stora uppgörelsen
får bege sig till Norrköping.
– Vi har funderat på att ha
någon mindre tävling, eller
eventuellt ett skid
läger,
säger Fabian Rimfors.
TEXT

Ulrika Wangel

ulrika.wangel
@ystadsallehanda.se
0417-125 87

Cecilia Uddenfeldt

Det är vi som säljer flest
fastigheter i Tomelilla kommun

En av många vurpor stod Ystadåkaren Robert Dannebrant för.
Men han var snabbt på benen, eller snarare larvfötterna, igen.

Sandberg (C) lät genom
speakern hälsa att han
hade förhinder. I stället var
det parti
kamraten Maria
Mickel
åker, ordförande i
samhällsbyggnadsutskottet, som gav järnet i backen
och bjöd på årets politikervurpa – 2014 var det Torgny
Larsson (S) som stod för
det, med en axel som inte
blev sig riktigt lik som
minne från tävlingen.

Under morgonen samlades runt 200 personer
på SKF för att fira Eid al
fitr.

% fakta
Resultat
Bäst i finalen blev:
1 Edvard Nord, Norr
köpings SK
2 Peo Rosenqvist,
Vångabergets SLK
Fullständiga resultat finns
på www.ornahog.se.

SMAKFULLT GATUHUS I TOMELILLA

CHARMIG GÅRD I TUNBY

Trivsam bostad från 1924 med dåtidens charm
- högt i tak, takrosetter och vackra trägolv.
En smakfull bostad med två sovrum samt
toalett på övre plan och sällskapsytor, kök och
badrum på nedre plan.
Adress: Byggmästaregatan 4
Storlek: Ca. 90 kvm
Energiklass: F
Pris: 825.000 kr eller hbj
Mäklare: Elisabeth Nilsson, 0735-77 06 66

Välskött gård med anor från 1920-talet på
naturskönt läge. Representativt boende med
stora, härliga ytor. Välplanerat kök och stort
badrum med spa-känsla. Stall med möjlighet
till djurhållning. 4 hektar lärkskog.
Adress: Tunby 3328, Smedstorp
Storlek: Ca. 180 kvm
Energiprestanda: 97 kWh per kvm/år
Pris: 2.195.000 kr eller hbj
Mäklare: Ida Nilsson, 0417-77 87 21

Visning: 23 juli kl. 17.00. Välkomna!

Visning: 19 juli kl. 14.00. Välkomna!

FOTO

Malin Palm

malin.palm
@ystadsallehanda.se
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