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Det är glada miner, det är sol över späd 
grönska, och fyra färgglada gångtrafi-
kanter rätar på ryggarna. De kan med 
rätta sträcka på sig och vara stolta över 
sitt värv. städpatrullen är klar för idag, 
nu kommer personal från Högestad/
Christinehof att samla in de fyllda säck-
arna för vidare befordran till återvinning 
och deponi.

Fabian Rimfors, initiativtagare, berättar: 
 – Vår städidé kom ur att vi vill få re-
nare närmiljö i bygden där vi bor. Idén 
bygger också på att vi helt privat själva 
gör slag i saken för att få en renare när-
miljö med mindre skräp i, och att varje 
by hjälper till. 
 – I år kom idén lite sent, säger Fabian. 
Till nästa år ska vi vara tidigare ute, så 
att jobbet är klart innan gräset börjar 
växa. Skräpet syns bättre då, och det blir 
lättare att plocka upp.
Så har vi tänkt det slutliga upplägget: Fy-
ra personer, två på varje sida av vägen, 
utgår från sin hemby i riktning mot sin 
grannby. Utrustade med sopsäckar i hän-
derna plockar de upp allt skräp de hittar i 
vägkanten. När en påse är tillräckligt full, 
knyts den ihop och ställs i vägkanten. 
När de kommit halvvägs möter de sina 
städfränder från grannbyn och sträckan 
är klar.

Årets skörd
Hittills har Eljaröd varit utgångspunkt 
för Fabians vägrenhållning. 
 – Sträckan utmed väg 19 till Brösarp 
var tungjobbad och dryg, säger Fabian. 

Det tog mig fyra timmar upp till Brösarp 
och lika många tillbaka. Jag fick ihop 20 
säckar, som kommunen sedan forslade 
bort. Kommunalrådet har ju utmanat in-
vånarna på städning av vår gemensamma 
miljö, och jag har antagit den, säger Fa-
bian. Jag har också fått med mig några 
andra eljarödsbor och några i grannby-
arna dessutom.
 – Den här lördagen gick vi mot Andra-
rum och möttes i Ludaröd av Daniel Wil-
by och Anita Persson från Andrarum res-
pektive Bertilstorp, berättar Hans-Eric 
Jonsgården. En lagom lång promenad en 
lördag förmiddag, tycker han.
Maja-Lena och Ingemar Aspegren är två 
andra engagerade eljarödsbor, som hakat 
på Fabians idé.
 – Hoppas att fler byar runt om i kom-
munen känner värdet i att hålla våra väg-
renarna fria från glas, plåt och annat 
otrevligt, säger de två. Turisterna ska 
märka att de kommit till en kommun som 
bryr sig om hur det ser ut längs både sto-
ra och små vägar. 
  – I samarbete med Bertilstorp och El-
jaröd har vi i år städat sträckorna Såg-
mölletorpet-Andrarums kyrka, infarten 
till Christinehof-Eljaröd, Bertilstorp-Ver-
kasjön, runt Verkasjön, samt väg 19 Elja-
röd-Brösarp, säger Daniel Wilby från 
Andrarum. 
 – Min upplevelse är, att det var betyd-
ligt mindre skräp i år, säkerligen för att vi 
plockade upp flera års skräp förra året, 
tillägger han.
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Har gjort renen grön 
runt Eljaröd

Ingemar, Fabian, maja-Lena och Hans-eric 
lyser ikapp med solen. Bra jobbat!
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Måndag  7.00–17.00
Tisdag & onsdag  8.00–17.00

Torsdag 8.00–18.00
Fredag 7.00–17.00
Lördag 9.00–12.00

Lunchstängt 12.00–13.00


