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Andra
hållet!

-1°C
nr: 19

Välkommen till oss på

Öppet: Måndag-Lördag 8-19, Söndag 9-19

PETER
Köttmästare
Vi styckar allting 
själva helt efter 
era önskemål.

SANDRA
Catering
Hemlagade 
favoriter - beställ 
till din nästa fest.

HÅKAN
Charkmästare
Svenska 
charkdelikatesser 
av högsta kvalité.

10-15 minuter från Ystad & Tomelilla 
till en fullt ut riktig matbutik!

Priserna gäller tom söndag 27 januari.

10-15 minuter från Ystad & Tomelilla 
till en fullt ut riktig matbutik!

Fläskfärs

2990
kg

Max 2 kg

Rökt 
spegelfl äsk

7990
kg

Alla våra sidor är på din sida

Prova vår nya annonsplats! Ring din ord. säljare
eller 0411-55 79 15

Vill du synas?
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Resebokare kan 
hamna i Senegal
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Skylt sitter uppe  
efter många turer
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Världsmästare 
besökte Tomelilla
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Sjöbo. Efter fyrtio år som undersköterska i Sjöbo fick Elisabeth Sandell 
Larsson beskedet att hon skulle avskedas. Hon hade nämligen följt med 
en vårdtagare på en rehabresa, och blivit bjuden på omkostnaderna. 

Kommunen ser det som en otillåten gåva. Elisabeth Sandell Larsson  
menar att hennes chefer kände till resan långt i förväg. ”Det var aldrig 
någon hemlighet att jag skulle göra den”, säger hon.

Ute i kylan efter resan till solen
241 elever från 52 länder
På Forum Ystad samlas folk från 
hela världen för att läsa svenska.

➜ yStad · A6

Bybor brinner för stationen
Med byalagets hjälp har Skivarps 
brandstation fått ett ansiktslyft.

➜ Skurup · A15

Barn fick svar på flaskpost
I somras sjösattes flaskposten 
vid Haväng – nu har de fått svar.

➜ tomelilla · A10

NHl-proffs gästade Brösarp
YA har träffat förre NHL-spela-
ren Peter Sundström i Brösarp . 

➜ Sport · A18
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Förre detta NHL-proffset och världsmästaren Peter Sundström gästade hockeyrinken i Brösarp och delade ut tröjor till Albin Nyman och Emma Andersson 
som ett led att puffa för helgens hockeyskola. 

NHL-ess lanserade 
ishockey i Brösarp
brösarp
På lördag arrangeras 
en ishockeyskola på 
uterinken i Brösarp och 
bästa möjliga draghjälp 
till denna fick arrangö-
rerna i går då förre NHL-
proffset och världsmäs-
taren Peter Sundström 
dök upp för att dela ut 
tröjor till ungarna och 
utbildningsmaterial till 
ledarna.

– Att komma ut till en 
uterink på Österlen är kan-
ske inte det första man tän-
ker på men det här är jät-
teskoj, konstaterade Peter 
när han anlände till uterin-
ken vid skolan med en 
papplåda under armen och 
blickade ut över isen som 
kryllade av småungar.

I papplådan fanns trö-
jor till ungarna och utbild-
ningspärm till ledarna. 

– Det är ju i sån här mil-
jö man själv växte upp en 
gång i tiden, berättar Peter 

som snart flyttade inomhus 
för spel både i elitserien, 
NHL och landslaget.

– Senast jag själv spela-
de på en uterink var väl på  
åttiotalet. 

Numera har han lagt 
skridskorna och klubban 
på hyllan (men spelar lite 
”gubbahockey”) och nume-
ra är han utbildningskon-
sulent på hockeyförbundet 
med säte i Malmö och med 
ansvar för den södra regi-
onen.

Det är i den egenskapen 
som han nu besökte Brö-
sarp för att slå ett slag för 
ishockeyskolan till helgen.

Ditlockad av gode vän-
nen och kollegan Pelle Pet-

tersson som är mental råd-
givare i Tre Kronor och som 
sedan ett tiotal år tillbaka 
är bosatt i Brösarp.

– Det är bara roligt att få 
hjälpa till och utnyttja de 
kontakter man har och bi-
dra med det jag kan, säger 
Pelle Pettersson.
Vad hoppas då Peter Sund-
ström att det här besöket 
ska leda till?

– Lite naivt hoppas jag 
att det kan leda till att det 
skapas ett intresse för is-
hockey här och att barnen 
får chansen att pröva på 
vår sport. På sikt hoppas 
jag självklart att det byggs 
en ishall. Just nu är ju syd-
östra Skåne en stor vit fläck 
på hockeykartan. Kan fak-
tiskt inte påminna mig nå-
got annat motsvarande om-
råde som saknar en hall.
Kan förbundet göra nå-
got för att det blir en ishall  
i sydöstra Skåne?

– Vi kan inte göra så 

mycket mer än stötta. Det 
handlar ju om politiska be-
slut. Men man kan alltid 
hoppas att någon vaknar 
upp. Man känner stor gläd-
je och man blir glad när 
man kommer hit ut och ser 
alla unga på isen.

Peter kommer emeller-
tid inte själv att  medverka 
i lördagens hockeyskola.

Fyra eldsjälar
Det blir i stället fyra eld-
själar på orten som kom-
mer att se till att ungar-
na får sina första grunder  
i hockeyns ädla konst.

De fyra är Linda Ahlm 
som jobbar på skolan som 
gymnastiklärare, Peter An-
dersson som själv har spe-
lat hockey, David Levung-
Höök samt Fabian Rim-
fors. Den senare är kanske 
den riktigt store eldsjälen  
i hela den här historien.

Och om vi förstår Fabian 
rätt så är hela EU med och 

På tisdagseftermiddagen fick Brösarp stostilat hockeybesök då förre 
NHL-proffset och världsmästaren Peter Sundström gästade  
uterinken för att göra lite PR för lördagens hockeyskola.

IShockey

Till förre NHL-proffset  
Peter Sundström

1 NHL är igång igen. Vad 
tycker du om det tuffa 

matchprogrammet?
– De har sig själva att 

skylla. Men jag tror det 
kommer att gå bra. Tror ex-
empelvis inte skaderisken 
är större än vanligt.

2Du har ju själv förflutet i 
Malmö IF med bland an-

nat SM-guld i klubben. Vad 
tycker du om skånsk hockey?

– Generellt sett är den 
helt OK. Men vi har sett 
en tendens de senaste åren 
att klubbarna haft svårt att 
rekrytera nya ungdomar 
men vi jobbar med att bry-
ta den trenden. Skåne be-
höver minst ett elitserielag. 
Om det sen är Malmö eller 
Rögle tror jag däremot spe-
lar mindre roll. Helst vill vi 
ha båda i elitserien.

3Det stundar VM på hem-
maplan. Vad är dina för-

hoppningar?
– Publikt sett vet jag att 

det jobbas hårt för att det 
ska bli bättre än i fjor då 
förbundet gjorde ett miss-
tag med att sälja biljettpa-
ket. Nu går det att köpa en-
skilda biljetter så jag hop-
pas och tror det blir bra 
med publik. Sportsligt hop-
pas jag naturligtvis det går 
bra för Sverige men det är 
som så många gånger förr 
lite beroende på vilka spe-
lare vi kan få loss från NHL.

4Vem tar SM-guld i år?

– Skellefteå. Som gam-
mal västerbottning hop-
pas jag på Skellefteå. Tyck-
er också de spelar en rolig 
hockey.

5Bröderna Sedin har ju 
alltid spelat tillsammans.

Hade du önskat att du fått 
en längre gemensam karriär 
med din tvillingbror Patrik?

– Självklart hade det varit 
skoj. Nu spelade vi bara tre-
fyra säsonger tillsammans. 
Men det är som det är, man 
är lite ”livegen” i NHL och 
klubbarna bestämmer var 
man ska spela. Tror kan-
ske att bröderna Sedin har 
ställt större krav på att få 
spela tillsammans. Men de 
är ju också mera ”tajta” än 
vad jag och Patrik är som är 
tvåäggstvillingar.

JaN aNDerSSoN

bidrar – om inte annat så 
indirekt.

– Just nu jobbar jag med 
ett EU-projekt som heter 
”Brösarp med naturen som 
lockbete” som ska locka 
barnfamiljer till orten och 
hockeyskolan  är en del 
i det hela. Nu när vi  har 
matchen mellan Brösarp 
och Maglehem så tänkte vi 
att samtidigt göra något för 
barnen också, säger Fabian 
Rimfors.

Tanken är för övrigt en-
ligt Fabian att det vid Brö-
sarps IF:s kommande års-
möte bilda en ishockeysek-
tion som ska ta hand om 
uterinken.

TexT: JaN  
aNDerSSoN
jan.andersson 
@ystadsallehanda.se

FoTo: ToMMy 
SVeNSSoN
tommy.svensson 
@kristianstadsbladet.se

Stötta
”Vi kan inte göra så 
mycket mer än stötta. 
Det handlar ju politis-
ka beslut.”
Peter Sundström
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