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Upprustad led gör att fler    kan njuta av sjön
ÅSLJUNGA

■ Ett lyft av vandringsleden runt 
 Åsljungasjön har redan gett fler möjlig-
het att vistas i naturen – och lära sig mer 
om orten på köpet. På söndag är det in-
vigning i samband med Åshöjdenloppet.

Ulf Hansson på Åsljungas 
intresseförening ser nöjd ut 
när han stegar fram över en 
av två nya broar som byggts 
på leden runt sjön. Här har 
det promenerats sedan bör-
jan på 1900-talet när en sjö-
sänkning gav utrymme för 
en allmänning runt sjön. 
Men med åren har skicket 

på stigar och broar blivit 
allt sämre.

Just broarnas dåliga 
skick var det mest akuta 
när föreningen för ett år se-
dan startade ett Leaderpro-
jekt i samarbete med kom-
munen, EFS-gården och 
samfälligheten som äger 
allmänningen runt sjön.

Flera försök hade då 
gjorts tidigare att söka 
pengar till upprustningen, 
men de misslyckades.

– Åsljungasjön är vår 
guldklimp, att ha en vand-
ringsled så nära vattnet. 
Men stigen hade väldigt 
varierande kvalitet. Hade 
man rullator var det i prin-
cip otillgängligt, säger Ulf 
Hansson

Det mesta av arbetet  gjor-
de kommunens personal 
under våren. Då breddades 
den lilla stigen som  löper 
4,5 kilometer runt sjön till 
en grusad, jämn yta där 

både barnvagn, rullator och 
rullstol kan rulla . Dessutom  
byggdes två nya broar, en 
vid inloppet till sjön och en 
vid bortre udden .

– Äntligen! Det här har 
vi drömt om i många år, 
säger föreståndare Helene 
Nilsson på EFS-gården.

Så sent som  för  två veckor 
sedan blev de nya grillplat-
serna färdiga. De finns nu 
på två ställen runt sjön, vid 
Åsljungagården och den 
bortre udden.

Vid Landshövdinge vägen 
har kommunen rustat upp 
en parkeringsplats, ytter-

ligare en finns vid EFS- 
gården. Innan projektet 
avslutas i mars nästa år ska 
det också finnas nytt infor-
mations- och kartmaterial 
med förslag på vandrings-
slingor.

Totalt omsluter budge-
ten 1,7 miljoner kronor, där 
över en halv miljon kronor 
är kommunens bidrag och 
resten är stöd från EU till 
Leaderprojektet via Jord-
bruksverket. Föreningarna 
och EFS-gården har bidra-
git med ideellt arbete.

En annan del av projek-
tet är en studiecirkel som 
arbetat fram underlag till 

Erhard ”Blåbärskungen” 
 Eliasson var affärsman  
i Åsljunga. Vid hans hus  
finns nu en kultur stolpe  
som berättar historien.

Patrik Johansson och Carina Holm på promenad runt Åsljungasjöns nygamla led. ”Vi går här flera gånger i veckan och det har blivit mycket lättare att ta sig runt”, säger Carina Holm.
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upp emot hundra så kalla
de kulturstolpar. De första 
tjugo har redan satts upp, 
och tjugo till kommer upp 
den här veckan. Där ska 
man kunna läsa om verk
samheter, hus och männi
skor från Åsljunga förr.

Ulf Hansson stannar till 
vid Erhard Eliassons hus, 
han som var förebild för 
 affärsmannen Blåbärs
kungen i Max Lundgrens 
böcker om Åshöjdens BK.

– Det kommer in nya 
människor i byn som inte 
vet så mycket om historien, 
då kan man gå runt lite och 
titta, säger han.

Ulf Hansson från Åsljunga intresseförening är särskilt glad över de nya broarna. ”Det gick 
knappt att ta sig runt tidigare” säger han.

Nu på söndag, i samband 
med det årliga terräng
loppet Åshöjdenloppet, blir 
det också invigning av den 
upprustade slingan runt 
sjön. Klockan 11 talar kom
munalrådet Carina Zachau.

Åsljunga har  mellan  600 
och 700 invånare och är ett 
samhälle som de senaste 
åren har förlorat både sin 
lokala livsmedelsaffär och 
den samlingspunkt som 
den egna fotbollsförening
en utgjorde innan sam
manslagningen med Örkel
ljunga.

Ulf Hansson tycker att 

projektet – liksom somma
rens uppmärksamhet kring 
de 50årsjubilerande Åshöj
denböckerna – gett tillbaka 
lite av sammanhållningen 
och självförtroendet.

– I början var det några 
grannar vid sjön som var 
oroliga, men sedan vi haft 
informationsmöten har 
vi bara fått positiva reak
tioner. Det har varit väldigt 
kul att samarbeta och vi har 
knutit goda personliga kon
takter.

FAKTA

Lopp för barn  
och vuxna
■  Åshöjdenloppet pågår från 
klockan 9 på söndag, den 22 
oktober, med start och mål  
vid gamla stationsområdet,  
där också invigningen hålls 
klockan 11. 
■ Klasserna är från sex år till 
vuxna och sträckorna från 240 
meter till 17 kilometer.

TEXT OCH FOTO: 
ANNSOFIE WIELAND
annsofie.wieland 
@hd.se

Åsljungasjön

ÖRKELLJUNGA

ÅSLJUNGA
”Äntligen!  
Det här har  
vi drömt om  
i många år.”
Helene Nilsson,  
föreståndare  
på EFS-gården.

Vid stranden nedanför EFS-gården finns en av två helt nya grillplatser.

BJUV/MALMÖ

Nu åtalas 
33-åringen för 
våldtäkt 2009
■ Den man som suttit häk
tad sedan slutet av septem
ber i år åtalas nu för våld
täkten som begicks i Mal
mö för åtta år sedan.

Utredningen från 2009 
lades ned eftersom den tek
niska bevisningen inte gav 
någon träff i polisens DNA
register. Men efter att den 
33årige mannen i somras 
blev häktad för grov miss
handel i Bjuv i våras kunde 
utredningen tas upp igen.

Den topsning som då 
gjordes på den tidigare 
ostraffade mannen match
ade de DNAfynd som gjor
des under 2009.

Våldtäkten i Folkets park 
i Malmö ska inte ha varit 
någon överfallsvåldtäkt.

– Det är ingen som har 

blivit överfallen av en helt 
okänd person, men hur 
väl de känner varandra på 
 något sätt är svårt att gå 
in på, säger åklagare Lena 
Körner.

Är det vanligt att man 
 löser sådana här brott 
 efter så lång tid?

– Det är svårt för mig att 
uttala mig om, men det är 
nog ganska ovanligt att 
man får en träff efter så 
många år.

MY ÖSTH GUSTAFSSON
my.osth-gustafsson@hd.se

0435-500 73

JEANS
FRÅN

399:-

Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder  
torsdagen den 26 oktober 2017 med början  
kl. 19.00 i aulan, Varagårdsskolan i Bjuv.
För rörelsehindrade finns parkering närmast aulan, 
för övriga gäller skolans parkeringar.
Bland annat kommer fullmäktige att behandla:
•  Delårsrapport ekonomi och mål per 2017-08-31 för 
Bjuvs kommun
Hela kallelsen finns tillgänglig på kommunens 
anslagstavla i kommunhuset i Bjuv,  på kommunens 
bibliotek samt på kommunens hemsida www.bjuv.se.
 
Bert Roos     Susan Elmlund 
Ordförande Sekreterare

Du är välkommen att lyssna på vad 
dina politiker beslutar om

  FIRA

KEMINS DAG
   MED OSS!

Perstorp Gymnasium

firar Kemins dag med

ÖPPET HUS
EXPERIMENT

SPÄNNANDE LABORATIONER

lördag 21 oktober kl 10-14

Industritekniska programmet • El- och energiprogrammet

21 OKTOBER
KL 10-14

Följ oss

@perstorpgymnasium

 
 

PERSTORP
GYMNASIUM

perstorpgymnasium.se

PLASTENS HUS
ÖPPET HUS

21/10 10-14

50% 
på alla trädgårdsväxter
gäller ej beställningsvaror

VÄXTBUTIK
KLIPPAN 070-7404295

www.bjarhus.se

Utförsäljning 

50% på tyger
20-22/10 kl. 10-14
28-29/10 kl. 10-14

070-443 98 90
Smålandsvägen 57, Örkelljunga

Välkomna!

Veronicas
TYGBOD


