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Sommartävling i en av 
Brösarps backar 
fredag 19 juli.
För blåbär som 
proffs. Fri entré!

Mediapartner

L ivet är bättre när solen ski-
ner, det tycker nog de flesta 
av oss. Och på Ystads Alle-
handa är livet definitivt bäst 

på sommaren.
Visst är det så att tidningen byter 

skepnad sommartid. Bilderna på gul-
liga barn och djur blir fler, politiker-
nunorna färre. Hela världen blir lite 
vackrare när tidningsfolket flyttar 
utom hus och fotograferna kan an-
vända gula rapsfält och brusande vå-
gor som fond i bilderna. Människor 
blir snyggare när de lämnar lysrörs-
belysningen.

När Myndighetssverige tar semester 
blir nyhetsflödet långsammare och 
annorlunda. Domare och åklagare 
lägger sig i hängmattan och de döm-
da brottslingarna, och artiklarna om 
dem, blir plötsligt färre. Tvister om 
vindkraftverk och byggen, politiskt 
käbbel om skolor och skattesatser  
– allt går på sparlåga i juli.

Det ska erkännas att somma-
ren också är en prövningens tid för 
många tidningsredaktörer. Alla har vi 
olika strategier för att möta nyhets-
torkan, tidningens spalter ska ju fyllas 
med läsvärdheter. Kvällstidningarna 
hittar kanske ett klassiskt ”sommar-
mord” de kan rapportera alla detaljer 
om. Finns inte några dylika att tillgå 
kan de alltid fylla sida efter sida med 
mer eller mindre konstruerade nyhe-
ter om bråk i Almedalen eller vid all-
sången på Skansen. I brist på det får 
det bli ännu en tiodygsnprognos som 

Chefredaktören har ordet

Högtryck för goda YA-nyheter

lovar super-, ryss- eller någon annan 
slags värme.

På Ystads Allehanda är vi inte fullt så 
fixerade vid väder och ond bråd död. 
Men även vi gör en annan sorts tid-
ning sommartid. Kultur- och nöjes-
evenemangen får utrymme även på 
nyhetssidorna. Vi bevakar markna-
der, konserter och gatufester i syd-
östra Skånes alla hörn. På Österlen 
verkar det finnas en skådis, författa-
re eller artist i varenda buske, så för 
den som är intresserad av de sköna 
konsterna är det fullt upp. När ny-

Härligt, härligt  
men svårt  
”Det ska erkännas att 
sommaren också är 
en prövningens tid för 
många tidningsredak-
törer. Alla har vi olika 
strategier för att möta 
nyhetstorkan, tidning-
ens spalter ska ju fyllas 
med läsvärdheter.”

hetstempot sjunker får vi också tid 
att prata med spännande människor 
om intressanta saker, personintervju-
erna blir fler.

Eftersom vi har turen att få göra 
tidning i den vackraste och bästa de-
len av Sverige har vi också fler läsare 
på sommaren. Här växer befolkning-
en i semestertider när invånarna från 
Stockholm och andra mindre lyckligt 
lottade delar av landet strömmar hit. 
Många av sommargästerna tar en till-
fällig prenumeration på YA.

Själv gillar jag de lite gladare som-
martidningarna. Att de tunga dyst-
ra nyheterna växlas mot lättsam-
ma sommarreportage är helt i min 
smak. I morgon lämnar jag dock tid-
ningsmakandet för några veckors le-
dighet. Kanske träffas vi på stranden 
vid Haväng eller Vitemölla. Där tän-
ker jag ligga på rygg och läsa. En och 
annan roman blir det förstås, men 
även min favoritlokaltidning.

Den gör sig nämligen bäst i solen.

Badtemperaturen

Lars 
Mohlin

lars.mohlin@ystadsallehanda.se

 ■ Trelleborg, Dalabadet: 16
 ■ Skanör: 19
 ■ Skateholm: 15
 ■ Bingsmarken:17
 ■ Malmö Scaniabadet: 16
 ■ Malmö Ribersborg: 21
 ■ Malmö Sibbarp: 19
 ■ Malmö Klagshamn: 19
 ■ Immeln: 22          
 ■ Ivösjön: 13

 ■ Åhus Täppet: 14
 ■ Yngsjö havsbad: 13
 ■ Tredenborgs camping: 16 
 ■ Tydingesjön: 21
 ■ Luhrsjön: 22 
 ■ Finjasjön: 19
 ■ Borrby strand: 18 
 ■ Simrishamn, Tobisvik: 19 
 ■ Ystad, Sandskogen: 17 

Höga hopp ner i Öresund. Foto: Johan nilsson/sCanPiX

Så varmt är det i vattnet

SiSta Sidan
tipSa Ya: Skicka sms, mms eller en 
film från din mobiltelefon till 72323. 
Inled ditt meddelande med YA.
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