
Fräschas upp. De gula markeringarna på leden från Haväng ska bli som nya med Leaderprojektet Backaleden. Gunbritt Johansson är ekonomiansvarig för det nya Leaderprojektet som 
Brösarps Byagille beviljats bidrag för. 

Projekt ska göra leden gulare

Vart femte år går det inter-
nationella vandrareventet 
Eurorando med många tu-
sen deltagare av stapeln. 
Och när det är dags nästa 
gång år 2016 är det i Skåne 
det hela ska äga rum – med 
fokus på Skåneleden.

Men Skåneleden, där en 
sträcka löper längs norra 

sidan av Verkeåns dalgång, 
är inte den enda leden i 
trakten.

På den södra sidan av da-
len, förbi Brösarps backar 
och genom själva Brösarp, 
löper ”gula leden” – 20 ki-
lometer från Haväng ute 
vid kusten till Alunbruket 
nära Christinehof. Men le-

den är nersliten, med flag-
nade markeringar, och 
stättor och broar som på 
många håll sett bättre da-
gar. 

Nytt projekt
Och för att göra leden fi-
nare och mer vandrarvän-
lig beslutade sig Brösarps 
Byagille i fjor för att ansö-
ka om ett nytt Leaderpro-
jekt, Backaleden – det för-
ra, ”Brösarp med naturen 
som lockbete” avslutas till 
årsskiftet.

– Vi som bor här måste 
själva ta ansvar för att det 
ska hända något. Och så 

har vi roligt tillsammans 
när vi hjälps åt, säger Gun-
britt Johansson från Brö-
sarps byagille, som är eko-
nomiskt ansvarig för pro-
jektet.

Och nu har man beviljats 
nästan 140 000 kronor att 
användas under nästa år. 

Lättare kombinera leder
Man ska röja sly längs le-
den, sätta upp 20 helt nya 
stättor, sätta ut och måla ett 
stort antal ledmarkeringar, 
och förbättra skyltning och 
kartor, berättar Gunbritt 
Johansson från Brösaps 
byagille som är ekonomiskt 

ansvarig för projektet.
Projektet ska göra le-

den ännu mer attraktiv för 
vandrare:

– En fördel med leden 
här är att den är lätt att 
kombinera med Skånele-
den och de andra lederna 
i trakten till lagom långa 
rundor, man behöver inte 
alls gå hela sträckan. Och 
med bra kartor och av-
ståndsangivelser blir det 
ännu lättare, säger Gun-
britt Johansson.

Projektledare krävs
En hel del frivilliga arbets-
krafter har redan anmält 

sitt intresse – men det finns 
plats för fler.

Den kanske största nö-
ten att knäcka nu är att hit-
ta någon som på ideell ba-
sis kan vara projektledare. 

En projektledare är näm-
ligen en förutsättning för 
att man ska ha rätt till bi-
dragspengarna, berättar 
Gunbritt Johansson.

Brösarp. Nya stättor, bättre skyltning 
och kartor – det är några av de många 
förbättringar som ska genomföras på 
”gula leden” mellan Haväng och Alun-
bruket – om allt klaffar för Brösarps 
byagilles nya Leaderprojekt.

Leaderprojekt

N Björstorp

Dags för  
glashyttans 
tredje julbasar

 ■ För tredje året i rad ar-
rangerar Elna Jolom julba-

sar i Österlens glashytta. 
Som vanligt blir det konst-
hantverk, matkultur och 
design, samtidigt som be-
sökarna kan uppleva glas-
blåsning i hyttan. 

Julbasaren håller på mel-
lan klockan 10 till 17 på lör-

dag och söndag. Lokala 
företag och kreatörer säl-
jer sina egna produkter på 
plats och det bjuds bland 
annat på fårskinn, honung, 
böcker, ljus, kött och trä-
hantverk. 

Det blir också musik 

klockan 11, 13 och 16 båda 
dagarna och då har man 
möjlighet att vara med och 
stötta Musikhjälpen. 

För den som är fikasugen 
finns det ett kafé med Eve 
Maltais som kock/bagare 
och om vädret tillåter kan 

det dessutom bli eldar och 
rostade kastanjer på går-
den.

Anna Elofsson visar ock-
så nya möbler och inred-
ningar med glasmästare 
Elna Jolom.

Elna Jolom.  bild: tommy svensson
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