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Västergatan snyggas upp
Sjöbo ska få en verklig parad-
gata – men alla är inte lyckliga. 

➜ ➜ ➜➜sjöbo� · A14 sjöbo� · A15 spo�rt� · A20yst�ad · A6

Misstänks för mordbrand
Medelålders man försökte  
tända eld på hus nära Lövestad.

petersen gör som ekberg
Förre YIF-kantspelaren byter 
till storklubben AG Köpenhamn.

t�eaterns många bildskatter
Mer än 100 år efter öppnandet 
finns de vackra kulisserna kvar.
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simrishamn. Libyska regeringen avslutar kontrakten med flera europe-
iska sjukhus för att satsa på vård i Simrishamn. En av dem som redan fått 

vård är Mohamed Elramali – efter en dryg månad kan han gå på nytt. ”Jag 
kan gå, men det är jobbigt och tröttsamt och det gör ont”, förklarar han.

högsta betyg åt sjukhus

tomelilla  ·  a10

backen klar
– nu hänger 
det på snön

 ■ Liften är klar och 
backen förberedd. 
Nu väntar Fredrik  
Rimfors och entusias-
terna i Brösarps alpi-
na skidklubb bara på 
ordentligt med snö.

skurup · A17

Äldre inflyttare inte 
välkomna till skurup
Äldre inflyttare undanbedes. Åtminstone i folkbokföringen. Skurup garderar sig mot  
ett ökat antal kostsamma kommuninvånare i ett nyskrivet avtal med Ystads kommun. 
”Vi kan inte ta kostnaderna för Ystads äldre”, säger kommunalråd Niklas Sjöberg (M). fo
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Liften har renoverats och är färdig för skidpremiären i den nygamla              slalombacken i Brösarp. Här åkte Fabian 
Rimfors skidor som barn. Foto: SpriSSe NilSSoN

Skidpremiär 
i nygammal backe 

När Fabian Rimfors vak-
nade i går morse såg det ut 
som om en dröm kanske 
kan gå i uppfyllelse i hel-
gen. Ett decimetertjockt 
lager med härlig pudersnö 
hade lagt sig i backen som 
ligger på kullarna ovan-
för Brösarp, precis bakom 
hans barndomshem Källa-
gården.

– Det är inte omöjligt att 
vi smygöppnar i morgon.

Hela hösten har han ar-
betat med backen där han 
som liten pojke åkte skidor 
på 1980-talet. Under några 
år samlades hela byn här 
och åkte utför i den 120 me-
ter långa backen som har 
en fallhöjd på kanske inte 
så imponerande 25 meter.

Lång väntan på backe
Men Brösarps alpina skid-
klubb bildades redan 1972 
sedan några bybor varit 
och åkt skidor söderöver 
och fått blodad tand. Man 
fick alltså vänta ett tag på 
att backen skulle bli färdig.

När Fabian Rimfors växte 
upp var det Ingemar Sten-
mark som var den stora 
idolen.

– Man såg första åket, 
sedan sprang jag upp till-
backen och åkte ända till 
Stenmark skulle åka sitt an-
dra åk, berättar han.

Det verkar ha varit lite al-
pin skidyra i byn då.  Och 
Fabian Rimfors vill att barn 
i byn åter ska ha en backe 
att åka i. Han flyttade för 
ett år sedan tillbaka till Ös-
terlen och bor nu i Eljaröd 
tillsammans med sin fru 
Malin och sonen Leo, 2,5. 
Ytterligare ett barn är på 
väg så det är sörjt för åter-
växten i skidbacken.

Han har anor i familjen. 
Hans gammelmorfar Olle 
Rimfors räknas som den 
svenska utförsåkningens 
fader och var med och an-
lade backar i Åre och på an-
dra skidorter i landet.

Nödstopp installerat
Liften i den nygamla back-
en i Brösarp är den ur-
sprungliga som är tillver-
kad i Lennart Löfstrand 
mekaniska verkstad i Elja-
röd. Nu har han renoverat 
den, installerat nödstopp 
och annan modern säker-
hetsutrustning.

– Skidbacken är godkänd 
av Svenska liftanläggning-
ars organisation, säger Fa-
bian Rimfors som hette An-
dersson som barn.

Han travar uppför back-
en och berättar att den ne-
dersta delen är en enkel, 
blå nedfart. Men det finns 
ett parti i mitten som är på 

gränsen till svår,  med svart 
markering.

Precis nedanför toppen 
av backen ligger en gam-
mal bronsåldershög, Orna-
hög. Vilken skidbacke har 
en sådan attraktion. 

Från toppen av backen är 
också utsikten mäktig mot 
Brösarps norra backar.

– På andra sidan krönet 
är det pulkabacke, säger Fa-
bian Rimfors.

En förbättring
Liften är enkel, ett rep som 
dras av en elmotor på 3,5 
hästkrafter. Man håller sig 
fast i en liten bit cykelslang. 
Det är en förbättring i jäm-
förelse med när Fabian 
Rimfors var liten.

– Då väntade vi alltid på 
knuten på linan, den var 
lättare att hålla fast i, sä-
ger han.

Han har stora framtids-
planer för backen. Nästa sä-
song ska en parallell backe 
göras i ordning med hopp 
och rails, så kallad jibbing. 
Det är som en skateboard-

park för skidåkare. Man 
ska kunna grilla på speci-
ella platser i backen och sä-
kert blir det också tävling-
ar, bara snön kommer.

Har fått en snökanon
Nästa säsong planerar Fa-
bian Rimfors också att för-
länga backen. Nu slutar 
den lite abrupt med ett snår 
av nyponbuskar. Blir det 
kallt finns det en gammal 
arbetsbod att värma sig i. 

Från Vångabacken utan-
för Kristianstad har man 
fått en snökanon. Men den 
kräver en elanslutning som 
den purunga skidföretaget 
inte mäktar med.

Hela skidäventyret är en 
del i ett så kallat leaderpro-
jekt som Fabian Rimfors 
precis börjat jobba med  
i sin hemby.

– Målet är att ändra ål-
dersstrukturen i Brösarp 
och locka hit barnfamiljer.

Ulf Mårtensson
ulf.martensson@ystadsallehanda.se

Brösarp. Liften är klar och backen för-
beredd för ett nytt skidäventyr, 40 år efter 
bildandet av Brösarps alpina skidklubb. 
Nu väntar skidentusiasterna på Skånes 
nya alpina framtidsort bara på ordentligt 
med snö.

Alpint

Backen är nu en godkänd liftanläggning och har en fallhöjd på 
25 meter och 120 meters längd. 

Tröttnar man på att åka skidor kan man njuta av utsikten.  
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Nästa livesändning

Ragnarök (Met)
11 febr kl 18.00

Hamilton
i Nationens intresse
(15 år) 4, 6, 8/2 
20.30

En Gång i Phuket
(bt) 3-9/2 18.30 
5/2 även 16.15

New Year`s Eve
(7 år) 3, 8/2 20.15

Sherlock Holmes 2
(11 år) 5, 7/2 20.15

Simon och Ekarna
(11) 4/2 16.00 
6, 9/2 20.15

The Girl with the 
dragon tattoo
(15 år) 4/2 20.15

The Stig-Helmer story
(bt) 4, 8, 9/2 18.15

Mission Impossible 
Ghost protocol
(15 år) 3, 5, 7, 9/2 
20.30

Järnladyn
(11 år) 3, 5, 7/2 
18.15

En enkel till 
Antibes
(bt) 3, 5/2 16.00 
6/2 18.15

Lejonkungen 3D
(bt) sv tal 5/2 14.15

Mästerkatten
(7 år) sv tal 3, 4/2 
16.15 5/2 14.00Liften har renoverats och är färdig för skidpremiären i den nygamla              slalombacken i Brösarp. Här åkte Fabian 

Rimfors skidor som barn. Foto: SpriSSe NilSSoN
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Ornahög
 ■ Skidbacken  

Ornahög i Brösarp 
är 120 meter lång 
och har en fallhöjd 
på 25 meter.

 ■ Räcker snön är 
det smygpremiär  
i helgen. 

 ■ På� www.ornahög.
se finns info om 
pris på liftkort och 
snöläge.

 ■ Backen invigdes 
1981, men stäng-
des efter några år. 
Nu är liften renove-
rad och det är bara 
snö som ska till.

Stamgäst ställer sig  
på insidan av baren
Tomelilla
Ola Jansson har haft för 
vana att gå på Celtic
baren och ta en öl på 
onsdagskvällarna. När 
han fick veta att baren 
skulle stänga och att 
onsdagsbesöken på  
baren skulle bli ett min
ne blott, såddes ett frö. 

I dag öppnar Celticbaren 
för säsongen och bakom 
bardisken står Ola Jans-
son. Han har tillsammans 
med sin bror Mikael Jans-
son tagit över arrendet ef-
ter Johan Hagman och Mi-
kael Nielsen.  

Ägare till Celticbaren är 
fortfarande Per-Olof Kip-
pel. Men Mikael kommer 
inte ner förrän till som-
maren och till dess ska He-
lene Söderberg, Olas sam-
bo, hjälpa till med matlag-
ningen.

– Helene är silversmed 
och jobbar med design 
och reklamfilm så hon ska 
så småningom få sin egen 
ateljé, säger Ola Jansson. 
Det är min bror Micke och 
jag som ska driva Celtic-
baren. 

Smårätter
Ola Jansson och Micke 
Nielsen, som är kock, ska 
satsa på smårätter kompo-
nerade så att de kan bli en 
hel middag om gästen så 
önskar. 

Helene Söderberg, som 
älskar dumplings med oli-
ka innehåll och kryddiga 
såser, tror att den typen 
av rätt kan passa, liksom 
osttallrikar av olika slag, 

kycklingspett med salla-
der, räkor a la Diablo och 
inte minst Bosses speciala-
re som är en minihambur-
gare med olika tillbehör. 
Listan är lång och fanta-
sin verkar outtömlig.

Sitta ute på sommaren
– Det ska inte vara för dyrt, 
säger Ola Jansson. 

– Folk ska kunna dyka 
in här och ställa sig i ba-
ren och ta en öl eller ett 
glas vin med gott tilltugg, 
mycket eller lite det är ju 
upp till kunden. Vi har 
också planer för somma-
ren och att göra det lite 
mysigt här ut så folk kan 
sitta här och njuta och titta 
ut över Torget.

Tills vidare öppnar Cel-
ticbaren klockan 16 ons-
dag–lördag. Onsdag–tors-
dag har man öppet till 
klockan 22 och fredag–lör-
dag till klockan 01.

Samarbete med bion
– Vi hoppas också att kun-
na utveckla ett samarbete 
med biografen, till exem-
pel när de har operaaftnar 
kunde vi servera lite bub-
bel med tilltugg och likaså 
med jazzklubben om de är 
intresserade. Vi har också 
planer på att bjuda in band 
till sommaren. Och precis 
som tidigare kommer vi 
att ha after work på freda-
garna.

Ola Jansson är en ”res-
taurangkille” med lång 
och bred erfarenhet i bran-
schen. På 80-talet starta-
de han tre restauranger 

i Oslo, han har varit bar-
chef på Sturekompaniet  
i Stockholm, jobbat på ho-
tell i Spanien, varit försälj-
ningschef på Holiday Club 
i Åre och senast jobbade 
han på hotell Kullaberg  
i Mölle det var han fick 
upp ögonen för Skåne.

Ola och Helene, som 
ville ifrån Stockholm, har 
köpt en fastighet mitt  

i Tomelilla. Valet stod mel-
lan Key West-öarna och 
Österlen. Det blev Tome-
lilla. 

De kände direkt att de 
hörde hemma i huset de 
tittade på. Nu ska det re-
noveras och ladan ska för-
vandlas till ateljé.

LoLLo BaRk
lollo.bark@ystadsallehanda.se

Ola Jansson och Helene Söderberg har lämnat Stockholm 
och köpt hus i Tomelilla. Helene är silversmed och Ola ska 
arrendera Celticbaren som öppnar i kväll.
 Foto: aNette SjöStraNd  

ny regi på celticbaren

idOlEn 
”Man  
såg första 
åket,  
sedan 
sprang jag 
upp till-
backen och 
åkte ända 
till Sten-
mark skulle 
åka sitt  
andra åk.”
 Fabian Rimfors

SmedSTorp

pojke bestulen  
på ryggsäck

 ■ En 16-årig pojke som 
åkte tåg från Simrishamn 
till Smedstorp i onsdags-
kväll blev bestulen på sin 
ryggsäck i vilken det låg 
en bärbar dator i orange-
färgat fodral.

Pojken glömde den 
svarta ryggsäcken på 
tåget när han klev av  
i Smedstorp, men upp-
täckte det direkt och kon-
taktade tågvärden. 

Pojken fick skjuts till 
stationen i Tomelilla där 
tåget stannat. Man gick 
igenom tåget men väskan 
var borta.

Tomelilla

kvinna åtalas 
för bedrägeri

 ■ En kvinna i 20-årsål-
dern står åtalad misstänkt 
för att ha lurat en annan 

kvinna på 1 500 kronor.  
Den åtalade har fått be-
talt för en telefon som 
hon hade till försäljning 
på internet. 

Men kvinnan som satte 
in 1 500 på hennes konto 
fick aldrig telefonen.

BeneSTad

Byalag vill  
ha belysning

 ■ Byborna i Benestad har 
vid ett flertal tillfällen, 
på byalagets möten, kla-
gat på att det är mycket 
mörkt vid fastigheterna 
på nordvästra sidan av 
vägen i Benestad.

Byalaget har i ett brev 
till Peter Svensson föresla-
git att infarten till Tome-
lilla från väster borde för-
ses med gatubelysning, 
förbi byns tätortsskylt och 
hastighetsskylt.

– Som bilist uppfattar 
man att samhället börjar 
och slutar vid befintlig be-

lysning, säger ålderman 
Per-Ove Persson. 

Väg 1561 är mycket hårt 
trafikerad och åtgärden 
skulle helt klart få en has-
tighetsdämpande effekt 
till glädje för de som bor 
där och som hämtar sina 
tidningar i brevlådor som 
står helt i mörker.


