
21°C

TOTAL UTFÖRSÄLJNING! 

Nu ska vi bygga om vår butik och säljer därför ut demoex av inredningar, 

duschar, badkar, kakel, klinker m.m. 50-70 % rabatt! 
KOM OCH FYNDA! Först till kvarn...

STENMONTÖREN AB
Stobyvägen/Belevägen,

Hässleholm.
www.kakel.nu
0451-38 19 70

Mån-fre 10.00-18.00
Lör 10.00-13.00

Mån-fre 8-20, Lör-sön 8-19. Tfn 010-747 22 70   
Priserna gäller endast idag 23/5-2017.

Reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Gilla oss på facebook FLÄSKKARRÉ
MED BEN
Sverige/Ugglarp. Ord. pris 89:90/kg.

49)=K PRISET
GÄLLER 
ENDAST 

I DAG! 

”Utan diagnosen skulle jag aldrig 
fått uppleva Special Olympics.”

familj / a22 
Christopher 

helm
lagkapten i HIF Klinten, 

som vunnit guld  
i Special Olympics

Ambulanspersonal 
fick igång hjärtat

●● Flickans hjärta började slå – men andningen kom inte igång.
●● 28 vittnen är kallade till rättegången i babyfallet. Nyheter / sidaN a5

”Mamman möter 
oss, jag springer in, 
barnet ligger på 
soffbordet, pappan 
gör HLR som jag tar 
över.”

ambulaNs- 
sjuksköterskaN

Vinmakare 
lämnar över
med tre fiNa utmärkelser 
för siNa viNer lämNar Nu 
roNNy oCh GuNilla perssoN 
över till Nya äGare på åhus 
viNGård.   kristiaNstad / sidaN a10

Nyheter / a4

Friskis får inte  
flytta in i gallerian
De franska ägarna säger nej. Friskis & Svettis får inte 
hyra lokaler i Galleria Boulevard. ”Vi diskuterade ett tio-
årskontrakt”, säger Friskis & Svettis lokala ordförande.

Nyheter / a6

Företagare  
i Bromölla 
mest nöjda
Kristianstadsföretagar-
na är allt mindre nöjda. 

●QÖstra Göinge siktar på 
topp 100 / Sidan A15
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Å hus vingård intill 
länsväg 118 söder 
om Åhus är ingen 
storproducent. På 

den en hektar stora gården 
samsas 3 000 vinstockar. I 
ett unikt koncept är det 
dessutom Åhusbor (och 
andra intresserade) som 
abonnerar på stockarna, 
sköter om dessa och hjälps 
åt vid skörden.

Men litenheten till trots 
har den länge låtit tala om 
sig. Sedan de startade där 
2004 har Ronny och Gu-
nilla Persson fört en lång 
kamp mot myndigheter-
nas inställning till gårds-
försäljning och även bevi-
sat att det går att göra kva-
litetsviner i Sverige. 

De senaste veckorna har 
deras ansträngningar be-

lönats på flera sätt.
– Vårt rosévin, Åhus 

rosé, fick en bronsmedalj 
vid den årliga vinbedöm-
ningen som hölls vid 
Svensk Vins årsstämma 
för en vecka sedan, säger 
Ronny Persson.

– Vi gör ett annat vin i 
Åhus; Pegasus. Det fick en 
silvermedalj.

Egentligen hade han 
tänkt böja sig för Jante och 

inte tala så högt om detta. 
Men sedan kom nästa ut-
märkelse förra veckan:

– I världens största vintäv-
ling, Decanter wine 
awards, fick Pegasus origi-
nal 2014 och Pegasus stål 
2014 båda bronsmedaljer. 
Här tävlar över 17 000 vi-
ner om de åtråvärda med-
aljerna. Pegasus original 
fick 88 poäng av 100, det är 

ett fantastiskt resultat, sä-
ger han.

Pegasus är ett samarbete 
med Flyinge vingård, där 
de vita solarisdruvorna 
odlas. Men där finns ännu 
inget eget vineri. Så dru-
vorna har fraktats till Åhus 
där Ronny förädlat dessa. 
Vinet säljs och marknads-
förs sedan av Flyinge vin-
gård.

Hur känns det med de här 

utmärkelserna?
– Som att man har gjort 

rätt hela vägen. Samtidigt 
känns det lite konstigt att 
vi inte ska göra det mer. 
Men det är ett beslut jag 
tog när man sa att det inte 
skulle bli någon gårdsför-
säljning de närmaste åren. 
Då kände jag att nu är det 
bra, nu är det inte kul mer.

I december 2014 skrev 
folkhälsoministern Gab-
riel Wikström i en debatt-
artikel, tillsammans med 
Anna Carlstedt från IOGT-
NTO, att de stänger dörren 
för gårdsförsäljning av 
vin. I det läget bestämde 
sig makarna Persson för 
att sälja. Karin Birch och 
Jörgen Persson har redan 
tagit över vingården, och i 
höst tar de även över vine-
riet och ska fortsätta att 
göra viner i Åhus.

– Det är viktigt för de 

Produktutveckling. Ronny Persson visar ett av vinerna för vännerna från Flyinge vingård, som han varit mentor åt. Snart ska far och son Magnus och Sebastian Oskarsson öppna sitt eget vineri. 

Vinmakaren slutar  
med flaskan i topp

Somliga slutar med flaggan i topp. För vinproducenterna Ronny och Gunilla  
Persson kan man mer säga att det är med flaskan i topp. Med tre fina utmärkelser 
för deras viner är det nu dags att lämna över till nya ägare.
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5 juni
Världsmiljödagen!
Fira med oss i Tivoliparken. Alla är välkomna!

06.00-11.00  Näsbyfält 
Vill du klappa en fågel? - välkomna till Näsbyfält att ringmärka 
fåglar. Vi fångar in dem, mäter, väger och till sist kanske det är Du som 
släpper en fågel till frihet igen. 

12.00-12.40  Tivoliparken, tivoliscenen
En bit på väg - en gycklartalkshowföreställning om mat och miljö samt 
vad du kan göra lokalt för att påverka globalt! Gycklargruppen TRiX. 
Alla barn och vuxna är välkomna. 

12.45-13.00  Tivoliparken, tivoliscenen 
Dans med miljötema - ungdomsgruppen Future dansar till återvinningslåtar. 

14.00-14.30   Tivoliparken, orangeriet (möjlighet att köpa fika)

Emanuel Blume - är en vissångare som blandar indiepop och miljö. 
Han har jämförts med Winnerbäck och spelat inför ett böljande hav av 
klimatdemonstranter inför Parismötet. 

14.45-16.00  Tivoliparken, orangeriet 
Ansvarsarter i Kristianstads kommun - Ulrika Hedlund, kommunekolog.  

Ta med sittunderlag

Alla programpunkter är gratis!

svenska vinproducenter-
na att det blir tillåtet med 
gårdsförsäljning. I Tysk-
land säljer de små vingår-
darna uppemot 70 procent 
via gårdsförsäljningen. 
Jag har tänkt på det själv 
om jag åker utomlands. 
Hade jag besökt en vin-
gård i Alsace om jag inte 
fått handla på gården? Nej, 
det hade jag inte.

Han tror även att det är 
viktigt för turismen, inte 
minst med tanke på 75 
procent av turisterna nu är 
svenska.

– Vi måste ha fler ut-
ländska turister för ekono-
mins skull, man kan inte 
utöka den svenska delen 
så mycket mer. Om vi ska 
växa och tjäna pengar i 
Sverige måste vi få fler in-
ternationella besökare. 

– Samtidigt har vi en 
unik möjlighet i Åhus. Tu-

risterna går in på System-
bolaget och frågar efter 
närproducerat. Där kan de 
köpa lokalt vin, närprodu-
cerad öl och givetvis Abso-
lut. Men det är klart att de 
även vill besöka producen-
terna och handla där. 

– Jag hoppas att modera-
ternas förslag om att man 
även ska få köpa Absolut i 
deras nya besökscenter 
går igenom. Den här typen 
av besökscenter växer 
enormt internationellt 
sett och är en möjlighet för 
Åhus.

tEXt
Clifford JoHansen

clifford.johansen
@kristianstadsbladet.se

044-18 56 40

FOtO
lasse ottosson

lasse.ottosson 
@kristianstadsbladet.se

044-18 55 80

% Fakta

Vinerna

●● Åhus rosé görs på den blå druvan rondo. Det finns på 
Systembolaget i Åhus och enligt Ronny Persson gör det 
inget om vinet lagras ett par år till i flaskan.

●● Pegasus görs, som de flesta svenska viner, på druvan 
solaris, som kommer från södra tyskland och klarar det 
svenska klimatet bra. Så länge det inte blir en frostknäpp 
i maj- juni. Pegasus finns i beställningssortimentet.

●● I fjol fick vingården en skörd på 4,5 ton, vilket gav 2 000 
liter vin, av sorterna Åhus rosé och Åhus solaris.

Produktutveckling. Ronny Persson visar ett av vinerna för vännerna från Flyinge vingård, som han varit mentor åt. Snart ska far och son Magnus och Sebastian Oskarsson öppna sitt eget vineri. 

Två viner som fått utmärkelser, båda tillverkade i Åhus.

Vingården är redan överlämnad till de nya ägarna. I höst tar 
dessa även över vineriet.

”Det känns som om vi 
har gjort allt rätt hela 
vägen. Men jag beslu-
tade att sluta med 
detta när det inte 
skulle bli någon 
gårdsförsäljning de 
närmaste åren.”

ronny Persson
Vinproducent i Åhus

Bilen stod i centrala Beirut, nära Sursock-museet. Foto: Gunilla Sundin BlomGren

Företagsbil från Kristianstad 
rullar nu på Beiruts gator
En bil från Kristianstad kör 
runt på Beiruts gator. I fre-
dags postades en bild i en 
stängd Facebook-grupp.

Kristianstad/Beirut. 
”På besök i Beirut.....vad 
ser jag om inte en plåtsla-
gare från K -Stad”, skriver 
en av medlemmarna.

Det är företaget” J.K 
Isolering och plåtsvervice 
Kristianstad” som har en 
bil som numera kör i Li-
banon.  

Vi får tag på en av delä-
garna, Inge Johansson.

ni expanderar, jobb i 
Beirut?

- Oj, nej?
Efter några sekunders 

betänketid trillar polet-
ten ner.

–  När vi startade -06 så 
köpte vi en bil för en bil-
lig peng. En vit Nissan 
för 21000 kronor. Vi hade 
den i tre år. Det var en 
väldigt bra bil, men sen 
gick växellådan sönder 

och vi sålde den.
Företaget hade då gått 

bättre och man satsade i 
stället på en bättre bil-
park. Inge Johansson sål-
de trotjänaren för några 
tusenlappar.

och nu rullar den i liba-
non? 

– Ja, det var som tusan.  
Kanske skulle vi tagit bort 
loggan, men det är väl lite 
roligt också.

luKas ernryd


