
VI SERVAR ÖSTERLEN MED GRUS, BETONG, VÄGMATERIAL 
FÖR BYGGNATIONER AV OLIKA SLAG, STORT SOM SMÅTT

Infiltrationssand
Gjutgrus
Murgrus
Putsgrus
Fillersand
Grov grus

Fyllnadsgrus
Fabriksbetong
Lecabetong
Tvättsand
(olika fraktioner)

Makadam

Vägmaterial
Leca lös vara
Roter- Bandbilar
Pump- Betong-
utläggning

Gyllebo - Tel. 0414-232 04 - 231 08 - Fax. 0414-235 27
E-mail: info@ejlertslund.se • www.ejlertslund.se

10

Det är alltid lika väl-
ordnat, snyggt och 
prydligt, när ÖM be-
söker Ejlertslunds 
Grus & Betong, en 
frisk vårdag i mars. 
Solen är skarp, men 
ack så välkommet 
värmande, och teck-
nar ett spännande 
mönster av ljus och 
skuggor i det land-
skap som bildas av 
företagets upplag av 
olika materialfrak-
tioner, som likt ko-
kostoppar täcker om-
rådet närmast en-
trén. Jo, området har 
ändrat struktur och 
fått nya avdelningar.

– Jo, det är ett avsevärt ut-
ökat sortiment vi erbjuder 
våra kunder, säger Chris-
ter Svensson, administra-
tiv ledare med marknads-
ansvar i det anrika företa-
get som försett hela 
Österlen och mera därtill 
med grus sedan 1945 och 
betong sedan 1960.

Inne på kontoret sitter 
Jan Jönsson, VD tillsam-
mans med dottern Helena 
Cristiansson, ansvarig 
driftsledare.

– Vi är tio medarbetare 
och ännu så länge kan vi 
inte påstå att vi nåtts av 

den ekonomiska krisens 
effekter, säger Jan. Be-
tong, mark- och anlägg-
ningsmaterial måste folk 
ha när det ska byggas el-
ler anläggas någonting. 
Våra produkter är sedan 
våra många år i branschen 
väl förankrade. Vi har sex 
betongbilar, varav en ut-
rustad med betongpump 
som når drygt 20 meter. 
Vi ombesörjer transporter 
och snabba leveranser 
över hela Skåne med just 
den mängd som kunden 
beställt. Men det går all-
deles utmärkt att komma 
och hämta själv i släpkär-
ra. Ja, det går bra att kom-
ma hit och hämta i en 

Öppet hus hos

Ejlertslund

spann, om det inte är mer 
man behöver.

– Vi har naturligtvis 
märkt av kundernas ökade 
efterfrågan av material till 
trädgårdsrummet, skjuter 
Helena in. Vi har därför 
utökat vårt sortiment kraf-
tigt i detta segment. För 
att ge så många som möj-
ligt chansen att komma hit 
och med egna ögon och 
händer möta det utbud vi 
har kommer vi den 4 april 
att hålla Öppet hus på Ej-
lertslund mellan 8 och 14. 
Då är alla varmt välkomna 
att titta, beställa och t.o.m. 
hämta material. Träd-
gårdsintresset är stadigt 
växande och likadant är 

det med hästhållning. 
– Vi har 20 sorters grus, 

14 sorters natursten, 8 
sorters vägmaterial, 12 
sorters makadam och allt 
i lager, lovar Christer. Vi 
håller öppet måndag- fre-
dag mellan 7 och 16. För 
att ge alla som arbetar på 
våra normala öppettider 
öppnar vi alltså anlägg-
ningen den 4 april och gi-
vetvis för alla andra in-
tresserade också.

Det är ur många synvink-
lar en sevärd anläggning, så 
ta en sväng inom. Här är det 
garanterat Friska tag!

Christer
Helena

Friluftsfrämjandets Lo-
kalavdelning Skåne 
Tranås har runt 50 
medlemmar och har 
bedrivit verksamhet på 
orten sedan 1989, såle-
des firar man i år tjugo-
årsjubileum.

Föreningens kassör Marie 
Rosberg berättar:

– Vår verksamhet består 
av en grupp med Mulle- och 
strövarbarn, 5-9 år, en grupp 
Frilufsare, 10 år och äldre, i 
Skåne Tranås och en grupp 
Mullebarn, 5-7 år i Brösarp.

I Skåne Tranås utgår vi of-
tast från lekplatsen och går 
till Prästaskogen med om-
nejd. I Brösarp är utgångs-
punkten Andrarums IF:s 
klubbstuga. Just att kunna nå 
skogen utan att först behöva 
transporteras med buss, som 
man tvingas göra t.ex. i Mal-
mö. Detta är så klart en myck-
et stor fördel och betyder att 
vi kan hålla kostnaderna för 
vår verksamhet nere.

Vår målsättning är att all-
tid vara ute i naturen oavsett 
väderlek. De mindre barnen 
får träffa Mulle, Laxe och 
Novafigurerna. De större 
barnen får åka på hajker och 
vandringar. 

Barnantal och ledarantal 
växlar över åren och hitta nya 
ledare är inte så lätt. Vi skulle 

vilja hålla högre aktivitet och 
fler träffar, men kan inte 
p.g.a. ledarbrist. Därför är vi 
höggradigt intresserade av att 
få kontakt med personer, som 
njuter av att komma ut i vår 
härliga natur och uppleva den 
med barn, att höra av sig till 
mig, slutar Marie Rosberg. 
Mitt telefonnummer är 0417- 
272 85. Förkunskaper kräver 
vi inte och vi erbjuder grund-
utbildning i Friluftsfrämjan-
dets regi.

Mulleprogrammet i Brösarp 
ser ut som följer:28/3 Hitta 
vilse, 4/4 Naturdetektiver, 
18/4 Vi lagar något gott på 
stormköket, 25/4 Barkbåts-
bygge, 9/5 Fågelskådning och 
23/5 terminsavslutning med 
hela familjen. Att bli medlem 
kostar 75 kr per år och barn. 
Terminsavgiften är 100 kro-
nor och omfattar förutom ma-
terial också försäkring.

Aktivt Friluftsliv 
i Skåne Tranås


