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En ny förening har bildats
Åsbro Intresseföreningen är ett resultat av en studiecirkel där en grupp jobbade
med den nya översiktsplanen. Det arbetet var så intressant att många av oss ville
fortsätta arbeta med utvecklingen av Åsbro.
Vi har en interimsstyrelse som består av: Staffan Korsgren ordförande, Klas Folenius
kassör, Anne Helgesson sekreterare, Trygve Löwhagen och Mats Fri. Ersättare är
Susanna Tröhler-Widmark och Hans Nilsson.
Vårt nyhetsblad ÅsbroNytt utkommer när det finns något viktigt att skriva om.

Vill du också Det finns lediga platser
bli medlem? platser i våra arbetsgrupper
Alla som vill vara med att arbeta
för utvecklingen i Åsbro är
välkomna att bli medlemmar i
Åsbro Intresseförening.
Som medlem har du möjlighet att
genom arbetsgrupper eller på medlemsmöten vara med och påverka
verksamheten.
Anmäl ditt intresse till vår kassör Klas Folenius, 070-344 16 97,
info@vissboda.se. Medlemsavgiften
är 50 kronor per år. Bg 675-5136.

Föreningen kommer att arbeta i olika grupper som diskuterar och kommer med förslag. Grupperna är informella och bestämmer själva hur de
vill arbeta. Vi har redan nu en grupp som arbetar med planfrågor och
som bland annat arbetar med att få fram områden i Åsbro som är lämpliga för nya bostäder. Det finns plats för fler i den arbetsgruppen.
Jobba i föräldraråd, med seniorboende eller annan arbetsgrupp
Om du är intresserad av att ingå i ett föräldraråd som jobbar tillsammans
med skolan och kommunen så hör av dig till Klas Folenius, 070-344 16 97
eller rektor Eva Hansson, 0583-812 18 eller eva.hansson@askersund.se
Om du har förslag på en arbetsgrupp med annan inriktning så hör av
dig till Staffan Korsgren, 070-556 07 57.

Karta och hundlatriner

MEDBORGARFÖRSLAG

Å!

Gruppen som arbetade med ett förslag till översiktsplan för Åsbro skickade även in
ett antal medborgarförslag. Det är förslag som alla kommuninvånare kan skicka in
med idéer till förbättringar av den kommunala verksamheten.

Den 5 september behandlade Kommunstyrelsen två av förÅsbro Intresseförening slagen. De var insända av Leif Kugelberg. Det ena handlade
om att sätta upp fler hundlatriner samt att flytta en latrin. En
ny hundlatrin har redan satts upp på Estabovägen och pengar
kommer att begäras för att sätta upp fler.
Åsbro Intresseförening Det andra medborgarförslaget innehöll en önskan om en
karta över Åsbro som skulle distribueras till hushållen. Det
beslöts att den karta som delas ut gratis på Turistbyrån och
som har en del över Åsbro skall finnas tillgänglig i kommunens
Åsbro Intresseförening
tätorter. Kartan finns att hämta i affären i Åsbro.
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Å!
Å!
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Intresseföreningen föreslår
alternativ dragning av Sydvästlänken
Sydvästlänken är Svenska Kraftnäts största och enskilt
viktigaste nätinvestering. Projektet syftar till att förstärka
växelströmsnätet, öka driftsäkerheten och åtgärda
begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige
och mellan Norge och Sverige.
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Svenska Kraftnät har nu presenterat sitt förslag till var den
nya, stora 400 kV kraftledningen ska dras. I det förslaget
kommer ledningen väldigt nära Åsbro. Svenska Kraftnäts
förslag är den blå linjen på kartan.
Intresseföreningen har överklagat den lösningen och
föreslår att Sydvästlänken istället i huvudsak dras i en redan
befintlig kraftledningsgata. Vårt förslag är den röda markeringen på kartan.
Nya industritomter ska projekteras
Området längs riksväg 50, i närheten av Husqvarnas
anläggning, är attraktivt för nya industrietableringar. En
kraftledning där skulle omöjliggöra detta på grund av
säkerhetsavståndet från ledningen.
För att möjliggöra för det nya industriområden längs
riksväg 50 är det viktigt att Sydvästlänken flyttas. Vi har i
arbetet med att göra en skrivelse till Svenska Kraftnät haft
bra stöd av Askersunds kommun. Hur utgången i ärendet
blir är dock fortfarande ovisst.
Du kan läsa mer om Sydvästlänken på www.svk.se

Det behövs fler tomter för bostadshus i Åsbro
Eftersom det tillkommer många nya arbetsplatser i Hallsberg genom Postens kommande etablering där, behövs
flera tomter för bostadshus i Hallsberg med omnejd. Vi tror att det kommer finnas ett stort intresse att bosätta sig
i Åsbro. Om du vet någon som har en villatomt och skulle kunna tänka sig att sälja den så kan vi hjälpa till med
marknadsföringen. Hör av dig till Staffan Korsgren, 070-556 07 57.

Sökes omgående:
Å!

duktig webdesigner

Åsbro Intresseförening

Vi söker någon som kan hjälpa Åsbro Intresseförening att
Å!
bygga en snygg och bra hemsida med forumfunktion.

Åsbro
ÄrIntresseförening
det du? Eller känner du någon som du tror kan och vill hjälpa
till? Ingen ersättning utgår men vi kommer att skänka den som
kan axla uppgiften mycket tacksamhet...
Hör av dig till Anne Helgesson, 0707-13 13 38 eller
Åsbro
Intresseförening
anne@wonderville.se.
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n ä s ta möt e

Möte om
seniorboende

Intresseföreningens nästa möte blir den 22
november klockan 18.30 i Tallbackskyrkan.
Fika serveras till självkostnadspris.
Mötet kommer att handla om seniorboende. Vi
kommer att presentera förslag på olika boendealternativ men framför allt vill vi höra din åsikt.
Alla är välkomna!
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