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Gör Sol-el!

VillAPAket

Arne Andersson presenterade sedan 
olika solcellslösningar både för 
större anläggningar och för villatak.

Deltagarna fick veta att Sveriges 
diffusa soljus är optimalt för solcel-
ler. Instrålningen den kalla delen av 
året är bäst eftersom solceller fung-
erar sämre på sommaren när dom 
blir varma. Arne Anderssons förslag 

Den anläggning vi arbetar med nu 
är på 5 kvadratmeter solceller som 
ger cirka 650 kWh per år. Ett paket, 
färdigt för montering på lutande 
tak, kostar cirka 18 000 kronor.

Priset är inklusive moms men 
exklusive frakt. Statsbidrag utgår 
med 45 %. Rot-bidrag utgår också.
Kontakta staffankorsgren@hotmail.
com om du är intresserad!

Femtio personer slöt upp på intresseföreningens möte om att producera egen sol-el

till villägarna var att satsa på en liten 
solcellsanläggning till att börja med 
och sedan eventuellt bygga ut den.

Åsbro Intresseförening uppmana-
de alla som är intresserade att gå 
med i föreningen där man planerat att 
gå samman för att göra ett gemen-
samt inköp av solpaneler och instal-
lationstjänster.

Arne Andersson från Bixia talade om vikten av att ta klimathotet på allvar 
och övergå till förnyelsebara energikällor. 

Åsbro intresseförening förhandlar med bland annat Bixia om ett fördelaktigt 
pris på solcellsanläggningar vid ett större gemensamt inköp. Ju fler vi blir desto 
bättre pris kan vi få på frakt och montering. 

Intresseföreningen inbjuder till ett med-
lemsmöte i Tallbackskyrkan den 2 maj 
klockan 18.30 för att diskutera vad vi 
tycker om det som står i planförslaget.

Möte om förslag  
till översiktsplan 

Du som önskar ingå i intressefören-
ingens arbetsgrupp för planfrågor är 
välkommen till en träff i stationshuset 
torsdagen den 12 april klockan 18.30.

Arbetsgrupp  
för planfrågor 

i n kö p s f ö r e n i n g  s o lc e l l e r

Mail anne@wonderville.se     Kontaktperson staffan korsgren 070-556 07 57

Folder om Åsbro
I samarbete med Askersunds kommun 
har Åsbro Intresseförening tagit fram en 
folder som riktar sig till de som är ny-
fikna på att bosätta sig på orten. Hör av 
dig till Staffan Korsgren om du behöver 
några exemplar.

Vi ska stå i Askersunds kommuns 
monter och marknadsföra Åsbro som 
ett bra ställe att bo på. Vi behöver hjälp 
av några som kan dela ut vår broschyr. 

Vill du hjälpa till så ta kontakt med 
Staffan Korsgren telefon 0582-507 57.

Askersunds- 
mässan 4–6 maj
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Distriktssköterskemottagning
Intresseföreningen utgör tillsammans med PRO och SPF en grupp som vill 
förmå landstinget att åter öppna disktrikssköterskemottagning i Åsbro. 
Arbetsgruppen studerar försöket som pågår i Vretstorp där landstinget står för 
lokal och material medan kommunen ansvarar för personal. 

– Vi har framfört till landstingsledningen att vi önskar en sådan mottagning, 
alternativt en mobil lösning, i Åsbro. Vi avvaktar försökets resultat liksom svar 
från berörda parter, säger arbetsgruppen. 

Askersunds kommun är positiv till att starta motsvarande verksamhet i Åsbro

översiktsplan för samråd

Projekt Vidareutveckling Åsbro

Vi var en grupp som arbetade fram ett förslag till översiktsplan för Åsbro och 
nu har kommunen sänt ut ett förslag för samråd. 
Planen tar framför allt upp en mängd övergripande frågor om vilken vision vi 
har för Askersund 2025. Ett avsnitt handlar om Åsbro men eftersom det råder 
osäkerhet om var tågen skall gå, ombyggnaden av väg 50 och föroreningar i 
marken vid impregneringen så återkommer de med utförligare förslag senare. 

Tisarens vattenkvalitet försämras kontinuerligt, och trots att hotet om torv-
brytning är borta måste mer göras för att rädda sjöns vatten. 
Länsstyrelsen har tillsammans med representanter från Kumla, Hallsberg och 
Askersunds kommuner tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med detta. De pekar 
på att för att minska risken med algblomning och för att biologin i sjön skall 
förbättras behövs kraftiga minskningar av främst fosforutsläpp i sjön. 

I en annan grupp som arbetar med samma fråga, men är tillsatt av Nyköpings-
åns Vattenvårdsförbund, sitter representanter från intresseföreningen tillsam-
mans med Tisarens Fiskevårdsområdesförening, naturvårdsföreningar och andra 
intressenter.

Aktion rädda tisaren!
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Bli medlem i Åsbro 
intresseförening!
Anmäl ditt intresse till vår kassör 
Klas Folenius, 070-344 16 97, info@
vissboda.se. Medlemsavgiften är 50 
kronor per år. Bg 675-5136.
Det finns även möjlighet för företag  
att bli företagsmedlem. Kolla med Klas!

Åsa
flåset

Motionscykellopp 
2 juni – 40 km

www.asaflaset.se

riv inte Stinas stuga!
Vi har skickat in en skrivelse till kom-
munen där vi förespråkar försäljning 
eller flyttning av stugan ovanför skolan 
istället för rivning.

Efter att ha jobbat med förstudien ”Utveckling Åsbro” går vi nu vidare och 
söker bidrag från LEADER Mellansjölandet för nästa projekt. 
Under förstudien arbetade vi fram en rad olika idéer som vi vill utveckla. För att 
förverkliga högt ställda mål behöver vi bland annat hjälp med att finansiera en 
projektledare.

De olika områdena som projektet är tänkt att innehålla är bland annat projek-
tering av kanot- och vandringsleder, etablering av solenergi, ekologisk byggna-
tion och odling, marknadsföring av Åsbro och utveckling av fisketurism.

Men det finns intressanta delar 
som: ”Då dubbelspåret av järnvägen 
mellan Hallsberg och Degerön byggs 
ut bör den gamla tågstationen tas 
i bruk igen och bli en naturlig del 
av det nya centrumet”. Varför då 
sälja stationshuset, undrar intresse-
föreningen?

Efter påsk ska förslaget till översiktsplan läggas ut på www.askersund.se

Web www.asbrointresseforening.se


