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procent. Så mycket ökade villapriserna  
i Blekinge. Sämsta prisutvecklingen hade 

Gotland, som enligt SCB landade på -2 
procent jämfört med föregående år.
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Fabian gör SM i grässlalom till en stor landsbygdsfest 

Fabian Rimfors har utförsåkning i generna 
och förenar sport och landsbygds- 
utveckling till något gräsligt kul.
Den 19 juli är det SM i grässlalom i Brösarp.
av torbjörn österholm | foto trons

Om efternamnet Rimfors 
känns bekant så är du rätt 
ute. Fabians legendariske 

gammelmorfar Olle (1896-1994) in-
troducerade alpin skidåkning i Sve-
rige och la grunden till att två miljo-
ner svenskar i dag åker utför. Fabian 
har skrivit en bok om Olle och före-
läser om hans gärning.

Själv växte Fabian upp under 
Stenmarkboomen och i pausen mel-
lan stjärnans åk på TV körde Fabian 
utför i Brösarps skidbacke Ornahög, 
ett stavtag från hemmet. 

– Varför ska man bara åka på vin-
tern, undrar Fabian när vi träffas en 
vacker försommardag och blickar 
ut över Brösarps böljande landskap 
med bronsåldersgravar och havet en 
bit bort.

Nej, det kan man fråga sig när Fa-
bian demonstrerar hur det är att åka 
utför på gräs. Man använder en spe-
ciell sorts skidor med larvfötterlik-
nande band som löper runt en skena 
och det ser väldigt kul ut.  Pjäxor 
och annan utrustning är av samma 
slag  som i åkning på snö.

– Man åker rent och rakt på, det 
går inte att sladda och bromsa som 
på snö, säger Fabian, och berättar 
att slalom på gräs sedan länge är en 
stor grej ute i Europa. Både som trä-
ningsform och som tävling.

SM – en fullträff
Ifjol ordnade Fabian och Brösarps 
Alpina Skidklubb Sveriges första 
tävling på gräs och det blev en 
fullträff. Den 19 juli är det dags 
igen för detta inofficiella SM på 
gräs som välkomnar både elit och 
amatörer.

Tävlingsdagen, i samma vecka som 
Kiviks marknad, ska bli en folkfest 
med after ski och en rad aktiviteter. 

Så det är bra för landsbygden att 
det går utför?

– Ja, i det här fallet, haha. Vi mås-
te jobba på många olika sätt för att 
göra oss attraktiva på landet, säger 
Fabian Rimfors.

Han återvände till Brösarp med 
familjen för ett par år sedan och har 
en bakgrund som musiker, filmare 
och journalist. Nu arbetar han med 
landsbydsutveckling på halvtid.

Naturen som lockbete
– Vi har en fantastisk natur här och 
den ska vi använda som lockbete 
för att få hit barnfamiljer, säger 
han. Hälften av befolkningen 
är i dag över 60 år.

En ny avdelning på den 
kommunala förskolan där 
uteliv är en bärande del av 
pedagogiken är redan i 
gång och den har lock-
at barnfamiljer, berät-
tar Fabian.

Medan vi pra-
tar dyker det upp 
ett gäng får. De 
äter det mesta utom ljungen och 
hjälper till att hålla backen i trim. 
Miljövänligt!

– Det finns så mycket kul man kan 
göra på landsbygden, säger Fabian 
Rimfors, och bra backar är det ju 
gott om. n

Brinner för Brösarp
Namn: Fabian Rimfors, 41.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Brösarp i Skåne.
Arbete: Bland annat som lands-
bygdsutvecklare.
Övrigt: Har skrivit boken Olle  
Rimfors skidfärd om sin legenda-
riska gammelmorfar. Läs mer på 
www.ollerimfors.se
Aktuell: Eldsjäl i inofficella SM på 
grässkidor om tre veckor.

Igelkottar i bostadskön
 ■ UDDEVALLA. Ett gammalt 

gårdshus har vållat strid. 
Bostadsrättsföreningen vill 
riva det för att göra en fin in-
nergård åt de boende medan 
Bohusläns museum vill bevara. 
När det till slut verkade kunna 

bli grönt ljus för rivning dök  
ett gäng igelkottar upp. Nu 
omfattas inte igelkottar av be-
sittningsrätten, men enligt lag 
ska de fredas. Så nu är frågan 
när en rivning kan göras. Och 
vart igelkottarna ska ta vägen.

Inte en kotte i 
kåken? Nä, där 
hade ni allt fel!

Brösarp

Uddevalla

Bollebygd
●●

●

●

●

●
Lysekil ●

Stockholm

●
Hammarstrand

●Landtjärn

●Henån Ulricehamn
●

Holsljunga

och det är toppen!Här går det utför

Katrineholm

Gånghester
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Vår by på nätet
 ■ Hammarstrand i Ragunda 

kommun i Jämtland ligger i en natur-
skön bygd och det är mycket på gång, 
förstår man av den laddade webbsi-
dan. www.hammarstrand.nu

Full gas i Bollebygd
 ■ BOLLEBYGd. 

Den 17 augusti blir 
det fest för motor-
fantaster. Då ar-
rangeras nämligen 
Fullgas i Bollekollen 
– en heldag med Enduro Cup, hillclimb-
ing, stadioncross, monstertruckar och 
fyrhjulingar. Mer information på www.
fullgas.cc

Företag 
flyttar hem  

produktionen
 ■ GÅnGHEstEr. Det 

har pratats mycket om 
att flytta hem produk-
tionen till Sverige igen. 
Önsketänkande muttrar 
en del. Men i klassiska 
teko-marker utanför Bor-
ås syr man skjortor igen 
för första gången på 30 
år. Det är Eton som flyttat 
hem produktionen av en 
kollektion i lyxsegmen-
tet. Åtta 
rutinerade 
sömmer-
skor (med-
elålder 55 
år) har fått 
anställning. 
Försälj-
ningen 
går som smort, trots en 
prislapp på 3 000 kronor. 
Per skjorta!

Hurra!

Sommarstängt  
hos polisen

 ■ ULrICEHamn. För första gången 
någonsin är det stängt på polisstatio-
nen i Ulricehamn i sommar. Detta är 
ytterligare ett steg i nedskärningarna. 
På 18 år har man bland annat minskat 
antalet poliser i yttre tjänst från 15 till 
6, skriver Ulricehamns Tidning.

Ta semester  
nu tjuvar –  

för det gör vi!

Butiken räddas
 ■ HOLsLJUnGa. För 30 år sedan 

fanns det 43 speceriaffärer i Kinds 
härad i Västergötland. I dag finns det 11 
kvar och det var nära att det bara blev 
10. Men nu har Anitas Handel i Hols-
ljunga fått nya ägare och ortens cirka 
250 boende får alltså behålla sin butik.

Folkfest den 19 juli

Lufta dina lumparminnen
 ■ stOCKHOLm. Armémuseumet 

söker med ljus och lykta efter personer 
som vill berätta sina minnen från 
mönstring och militärtjänst i Sverige. 

Har du något minne från mönstringen 
till exempel? Gå in på: www.lumpen-
minnen.se och dela med dig av dina 
erfarenheter.

Nallade  
honung för  
700 000 

 ■ LandtJÄrn 
Hungriga 

björnar kan 
knäcka en av 

landet största biodlare 
Lars Höglund i Land-
tjärn, nära Härnösand.  
De har slagit sönder 30 
av hans 80 bigårdar och 
tagit honung och larver 
för ett värde av 700 000 
kronor i år och förra året. 
”Det känns tämligen 
hopplöst”, säger han till 
Tidningen Ångerman-
land.

sE UPP I BaCKEn. 
Fabian demonstrerar 
grässlalom för Land. 
När det är på ”riktigt” 
har han hjälm på sig.

Bygger som  
vikingarna gjorde

 ■ KatrInEHOLm Vikingarna var 
inte bara blodtörstiga rövare utan 
även miljövänliga byggare. På Åsa 
folkhögskola i Katrineholm, får 
eleverna på kursen Unga bygger 
grönt, lära sig att bygga stolphus 
på vikingasätt.  ”Det handlar om 
traditionell kunskap som även är 
relevant i dag. Att använda miljö-
mässigt hållbara och förnyelsebara 
material som trä, lera och halm”, 
säger Kjell Taawo, byggnadsanti-
kvarie på Sörmlands museum, till 
Katrineholmskuriren

Snabbladda  
i Bohuslän

 ■ HEnÅn. Långresa i elbil kan vara 
ett pyssel. Men den som tänkt sig en 
resa längs västkusten har fått ett nytt 
tankställe att sätta på kartan. Närmare 
bestämt i Henån på Orust. Där kan man 
snart snabbladda bilen. Tanken är att 
på det viset kunna knyta ihop Oslo och 
Köpenhamn för elbilsburna.

Maneter lockar turister
 ■ LYsEKIL. Slemmiga, farliga 

och äckliga i största allmänhet. 
Så resonerar många kring ma-
neterna på Västkusten. Men nu 
kan man titta på dem utan att 
riskera att brännas. På Havets 
hus i Lysekil har man nämligen 

invigt ett nytt manetakvarium 
i sommar.

Maneterna är inte bara 
väldigt vackra att titta på, utan 
också några av planetens äldsta 
nu levande organismer. Så de 
förtjänar lite respekt!

Missa inte!
n Missa inte SM i grässlalom för 
proffs och amatörer i Brösarps skid-
backe Ornahög den 19 juli. Skidor 
kan lånas på plats och det är fri en-
tré för publiken. Du kan fortfarande 
anmäla dig, www.ornahog.se  
Vill du veta mer om grässlalom eller 
prova på så mejla Brösarps Alpina 
Skidklubb på bask@ornahog.se 
Mer info om grässkidåkning finner 
du på www.grasski.com 
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