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”Projektet ska göra byggden 
intressantare för turister, 
men givetvis även för att hö-
ja trivseln för de som redan 
bor här” säger Ulf Hansson.

ÅSLJUNGASJÖN

ÖRKELLJUNGA

■ Ideella föreningar i Åsljunga har be-
viljats pengar för att utveckla området 
kring Åsljungasjön. Sammanlagt 1,7 mil-
joner kronor ska läggas på projektet
Det är delvis med EU-peng-
ar som området kring sjön 
ska göras mer attraktivt 
för både turiser och boen-
de i Åsljunga. Den lokala 
aktionsgruppen (LAG) har 
godkände Leaderprojektet 
den 21 juni.

– Vi väntar nu bara på be-
sked från Jordbruksverket, 
så det återstår lite formali-
teter. Men med 99 procents 
säkerhet blir det av, säger 

Ulf Hansson från Åsljunga 
intresseförening.

Det är intresseföreningen 
 tillsammans med EFS och 
Åsljunga bysamfällighet 
som ska genomföra projek-
tet. Av de 1,7 miljonerna bi-
drar Örkelljunga kommun 
med en tredjedel och en 
tredjedel kommer från EU.

– Sen ska vi i förening-
arna bidra med den sista 

tredjedelen genom ideella 
arbetsinsatser. Så det blir 
en hel del jobb, säger Ulf 
Hansson.

Om allt går i lås  kommer 
arbetet att inledas till hös-
ten. En del skog ska avver-
kas runt sjön för att bere-
da plats för bredare stigar. 
Till våren ska själva stigar-
na breddas och Örkelljunga 
kommun sak placera ut 
fyra nya broar längs vägen 
runt sjön

Det ska även byggas två 
nya grillplatser, en på EFS-
gården och en på udden 
väster om stora badplat-
sen. Fler parkeringsplatser 

Miljonprojekt ska  
göra badet lättare att nå

En riktig handikappanpassning av området kring sjön blir för dyr enligt Ulf Hansson. Men de bredare stigarna runt sjön ska bidra till att göra området mer tillgängligt för alla.

kring sjön ska också bidra 
till att öka tillgängligheten.  

– Som en liten del i pro-
jektet ska vi också försö-
ka göra en del platser runt 
sjön mer tillgängliga för 
nöjesfiske, säger Ulf Hans-
son.

Men det är inte bara runt 
sjön som projektet ska sy-
nas. Runt om i Åsljunga ska 
kulturstolpar sättas upp 
som berättar om traktens 
historia.

– Vi har haft Hans Mag-
nusson som ciceron på by-
vandringar. Han är en fan-
tastisk berättare som har 
mycket kunskap om hur 
byn såg ut förr.

Den kunskapen ska nu 
förevigas. En studiecirkel 
ska under vintern samman-
ställa informationen.

Som projektledare för  ar-
betet står Gunnel Anders-
son från EFS.

– Det är extra roligt att 
vi ju är tre ideella förening-
ar som gått samman i det-
ta. Och det kommer att be-
rika inte bara Åsljunga 
utan även Skåneleden som 
går precis intill sjön, säger 
hon.
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Bra om sjön blir mer tillgänglig tycker Hampus och  
Helle Anttilla. ”Idag är det svårt till exempel för rullstolar 
att komma runt sjön”.
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