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Det händer grejor i Åsbro!
I Åsbro startades för några år sedan en studiecirkel om den egna översiktsplanen. Deltagarna trivdes med
arbetet och när översiktsplanen var klar bildades Åsbro Intresseförening. Syftet med föreningen var att fortsätta
med planarbete samt att locka fler invånare till orten. Med tiden har verksamheten breddats.

Julgransplundring med dans
kring granen

Åsbrodagen – ett
återkommande arrangemang

Studieresor till El-kullen,
Järnboås, med mera

Vi arbetar för bostadsbyggande
och ökad inflyttning

Vi bevakar politiken och
lämnar remiss-svar på planer

Skördemarknad utanför
stationshuset

Vi behöver
bli fler! Bli
medlem!
Stefan Edman, Johan Ehrenberg
och några till har föreläst

Åsaflåset körs varje försommar

Läs hur du blir medlem
i Åsbro Intresseförening!

Innanförskap i Åsbro
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Medlemmar i Åsbro
Intresseförening får
rabatt på drivmedel
på Qstar!
Läs mer på det bifogade informationsbladet.

Bli medlem 2015!
Sätt in medlemsavgiften om 50:– per person
och år på Bg 675-5136. Maila namn,
epostadress och telefonnummer till
medlem@asbrointresseforening.se. När
medlemsavgiften har kommit föreningen
tillhanda får du ditt medlemsnummer via
mail.

Julgrans
plundring
13.00 den 10 januari

På Englagård i utkanten av Åsbro bor människor som nyligen har kommit till
Sverige för att börja ett nytt liv. Ett arbete som syftar till inkludering har börjat
ta form.
För att bygga broar mellan människorna
på Englagård och människorna i Åsbro
har föreningar, församlingar och studieförbund slutit upp och börjat fundera
på hur man kan samarbeta kring detta.
Trevliga möten med musik, fika och gemenskap har arrangerats, och fler träffar
är på gång.
Mixcafé och språkundervisning
Två studiegrupper i svenska har startats
och drivs av ideella krafter med stöd
av studieförbund. Eleverna är oerhört
motiverade och skulle nog helst vilja ha
undervisning varje dag. Baskunskaper
i det svenska språket, som till exempel
hjälp med att uttala våra bokstäver, är
det som efterfrågas just nu.
Föreståndare Frank Hougen har sedan
tidigare erfarenhet av att arbeta med

människor som behöver stöd. Nu ansvarar han för verksamheten på Englagård
som har plats för 150 asylsökande.
Personalen på Englagård har ända
sedan starten tidigare i höst varit öppen
och inbjudande.
Vill du hjälpa till?
Åsbro Intresseförening försöker fungera
som en länk till Englagård genom att
skapa kontaktytor med hjälp av möten
samt information i sociala medier.
I Facebookgruppen ’Åsbro Intresseförening’ läggs information om arbetet på
Englagård ut. Välkommen att bli medlem i gruppen!
Om du vill hjälpa till med undervisning i svenska eller något annat är du
välkommen att kontakta Frank Hougen
på 0707-432 700.

Hitta lokalt producerad mat
Ett gäng i Åsbro har letat upp producenter, butiker och serveringar som
finns i södra Närke. Dessa presenteras i en folder. Dessutom hittar du aktuell
information om de lokala producenterna på webben.

Å!

Tack Lennart
Åsbro
Intresseförening
Nordqvist
för granen
och hjälp med att få
den på plats!
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Åsbro Intresseförening

Tack Bruno på CBF
Elektriska för den nya
julgransbelysningen!
Åsbro
Intresseförening
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Åsbro Intresseförening

På Facebooksidan Mat från södra Närke
publiceras nyheter.

På www.asbrointresseforening.se/mat
finns en förteckning över matproducenter
som kontinuerligt uppdateras.

Gå med i Facebookgruppen: Åsbro Intresseförening!
www.asbrointresseforening.se Kontaktperson Staffan Korsgren 070-556 07 57

