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Fabian Rimfors, Hanseric Jonsgården och Ingemar Aspegren såg att vägarna kring Eljaröd blev rena och prydliga.  FOTO: BASS NILSSON

Renare vägrenar kring byar 

– När turisterna kommer 
i sommar ska de förhopp-
ningsvis inte lägga märke 
till något skräp, säger Fabi-
an Rimfors, initiativtagare 
till skräpplockningsdagen. 

För ett antal år sedan or-
ganiserade byalagen regel-
bundet skräpplocknings-

dagar längs de allmänna  
vägarna. Säckarna plocka-
des då upp av Trafikverket. 

– Men nu kräver Tra-
fikverket att de föreningar 
som plockar skräp längs 
vägarna utbildar sina med-
lemmar. Alla ska genom-
gå en tredagarskurs, det är 

orimligt för en liten fören-
ing att klara av, säger Fabi-
an Rimfors. 

Han såg därför en annan 
lösning på problemet: 

– Vi genomför det här 
som privatpersoner, för-
klarar han. 

Ställde upp direkt
När Eljarödsborna Hans-
eric Jonsgården och Inge-
mar Aspegren – som för  
övrigt är ålderman i byala-
get – fick varsitt telefonsam-
tal ställde de upp direkt. Li-
kaså blev det napp i grann-

byarna Bertilstorp och  
Andrarum. Klockan tio på 
lördagsförmiddagen gav sig 
plockarna ut, beredda att ta 
itu med tomburkar, bildäck 
och flaskor. Högestads gods 
tog på sig ansvaret att samla 
ihop säckarna.  

Fabian Rimfors hade då 
redan gjort en insats på 
egen hand: rensat vägre-
narna längs den fyra kilo-
meter långa sträckan till 
Brösarp. 

– Där blev det 20 säckar 
skräp, plus en hel del an-
nat bråte. Det var mycket 

McDonaldsförpackning-
ar och vodkaflaskor som 
slängts ut från bilarna på 
riksvägen. 

Positivt överraskad
Skräpplockningen längs 
de mindre vägarna blev en 
bjärt kontrast. Här fanns 
inte alls lika mycket skräp. 

– Efter en timme,  
i Ludaröd, mötte vi plockar-
na från Andrarum. Då hade 
vi fått ihop tre säckar. Det 
var en del aluminiumbur-
kar, men inga spritflaskor 
och inga McDonaldsför-

packningar, berättar Fabi-
an Rimfors. 

Han är positivt över-
raskad över att det gick så 
snabbt att få till stånd en 
skräpplockardag, och hop-
pas att initiativet sprider sig 
till fler grannbyar nästa vår. 

– Nu har vi antagit kom-
munalrådet Torgny Lars-
sons utmaning och hoppas 
att fler gör det, säger han. 

Eljaröd. Efter ett privat initiativ och någ-
ra telefonsamtal gav sig ett tiotal personer 
ut längs vägarna kring Eljaröd, Andrarum 
och Bertilstorp i helgen, utrustade med 
sopsäckar. 

PRIVAT INITIATIV 

Parkeringsplats vid  
rastplats bortspolad 
HALLAMÖLLA

Regnet har gjort stora ska-
dor på parkeringsplatsen 
vid Hallamölla, något som 
Albo Härads hembygds-
förening vill uppmärksam-
ma kommunen om. Bland  
annat har skyfallen gjort 
djupa fåror vilket borde 
åtgärdas med ett material 
som inte flyter bort. 

Ett annat problem är att 
själva uppfarten har en allt-

för brant backe för de hus-
bilar som besöker platsen 
samt att informationstav-
lan numera nästan är oläs-
lig. Eftersom rastplatsen 
vid Hallamölla kvarn både 
är uppskattad och välbe-
sökt hoppas hembygds-
föreningen att kommunen 
ska ta en närmare titt och 
ge platsen dess förväntade 
och forna skick igen.

JENNI DAHLGREN

HALLAMÖLLA

Stulen bil från Tomelilla 
hittad slaktad i Klippan
TOMELILLA

I torsdags hittades en slak-
tad Volvo i Klippan. Enligt 
polisanmälan handlar det 
om en bilstöld.

– Man hittade en Volvo 
744 av äldre modell och ef-
ter att polis kontrollerat 
det hela såg man att bilen 
hörde hemma i Tomelilla,  
berättar Dan Bengtsson, 
polischef i Tomelilla.

Det hade dock aldrig 

gjorts en polisanmälan och 
efter att ha kontaktat äga-
ren meddelade denne att 
bilen blivit stulen.

– Enligt ägaren var  
bilen försvunnit med nyck-
larna i och Volvon var slak-
tad på det mesta, säger Dan 
Bengtsson.

Bland annat så var mo-
torn borta och delar av in-
redningen och hjul fanns 
inte heller kvar.

BILSTÖLD

Tretton vill rensa ogräs  
i byarna runt Tomelilla
TOMELILLA

Tretton företag har lagt in 
anbud för att få sköta grön-
ytorna i sex byar i Tomelilla 
kommun.

Upphandlingen avgörs 
i dagarna, enligt Håkan 
Berggren, planeringsin-
genjör vid Tomelilla kom-
mun.

Det handlar om kommu-
nens mark i Brösarp, Smed-
storp, Onslunda, Tranås, 

Lunnarp och Spjutstorp.
– Anbuden håller på att 

utvärderas, säger Håkan 
Berggren.

I anbuden ingår gräs-
klippning, städning, sköt-
sel av buskage och säkert 
en del ogräsrensning.
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