Höörs kommuns gatu- och parkchef Susanne Löfström och Höörs försköningsförenings
ordförande Pehr-Ove Pehrson lockade skräpplockare med gratis fika när de hämtat ut en tom
skräppåse och återlämnat den full. Det regnade en hel del vilket dämpade plocklusten. FOTO:
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Dyblöt premiär för skräpplockning
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HÖÖR Det blev en dyblöt premiär på samarbetet kring en gemensam skräpplockardag i Höör
under lördagen. Dagen ska bli återkommande under april månad varje år.
Det är Höörs kommun, Höörs försköningsförening samt föreningsalliansen i Höör som
erbjuder alla kommuninvånare hjälp om de vill hjälpa till att hålla sin kommun fin och fri från
skräp.
Skräpplockarcentret fanns på Nya Torg mellan kl 10 och 14.
– Man får komma hit och hämta en säck och handskar. Man samlar skräp precis var man vill
och kommer tillbaka hit och lämnar sin säck – så tar vi hand om den och bjuder sedan på en
fika, säger Höörs kommuns gatu- och parkchef Susanne Löfström
Regnet lade lite sordin på städlusten, även om det var några och hämtade påsar och handskar.
Höörs försköningsförenings ordförande Pehr-Ove Pehrson vek dock inte ner sig för regnet.
– Jag ska ut och städa tillsammans med ett barnbarn. Vi ska köra en sväng ut mot
Frostavallen. Där vet jag att det ligger saker i vägrenen, sade Pehr-Ove Pehrson.
Barnbarnet ifråga, snart tolvårige Emil Pehrson, hade inte anlänt ännu när Skånskan var på
plats.
– Han får springa av bilen och samla upp skräpet. Han är lite mer flyfotad än jag, förklarade
Pehr-Ove Pehrson och deklarerade att regndroppar inte är något problem.
– Vi är vikingar. Och ändamålet är gott.

Försköningsföreningen bjöd alla skräpplockare på kaffe och bulle, och hade välbemannat i
kiosken på Nya Torg.
Skräpplockardagar finns på andra håll i Sverige. Höörs har ingen speciell förebild utan idéen
har vuxit fram i samverkan mellan kommunen och försköningsföreningen.
Liknande verksamheter finns i föreningen Håll Sverige Rents regi på en del skolor.
– Kanske samordnar vi nästa gång. De har också plockning och man kan få säckar, säger
Susanne Löfström.
Pehr-Ove Pehrson säger att ideella försköningsföreningen har beviljats pengar från
Sparbanksstiftelsen. När de kommer in på kontot är man redo för en ny liknande satsning
senare i år.
– Tanken är att det blir i september. Sen fortsätter vi igen nästa april innan växtligheten slagit
ut så mycket, så att skräpet är synligt, säger Pehr-Ove Pehrson.
Skräppåsarna transporterades vidare till tippen. Det fanns på lördagen upphämtningsstationer
även i Tjörnarp och Norra Rörum.

