
Föreningens styrelse 2014
Hör av dig till anne@wonderville.se om 
du vill delta i det viktiga valberednings-
arbetet inför kommande årsmöte.

Hör även av dig om du är intresserad 
av att arbeta i styrelsen!

December 2013

ÅsbroNytt
NYHETSBLAD FRÅN ÅSBRO INTRESSEFÖRENING

Godispåsar till barnen
Dans kring granen
Servering

Välkommen!

Tomatdressing
Från Karintorps Tomater. 

Upptäck hur mycket fint det finns i vår närhet!

JULGRANS-
PLUNDRING
Lördag 11 januari 
klockan 13.00
utanför Ica

På www.asbrointresseforening.se kan 
du vad som har hänt och vad som är på 
gång. 

Andel i solcellspark
Köp en andel i den ekonomiska 
föreningen Åsbro Solel.  
www.asbrosolel.se

Åsbrokalendern 2014
Säljs hos för 20:– hos Korsgrens. 
0582-507 57.

Åsbromacka
Presentkort på en Åsbromacka från 
Åsbromacken.

Åsbropizza
Bjud med en vän till Åsbro Pizzeria.

Teaterbiljetter
Biljetter till någon av vårens före-
ställningar på Lerbäcks Teater.

Ekologiska rotsaker
Från Källsprångs Gård.  
kallsprang.ekogardar.se

Pastor Sams Ekologiska
Surdegsbröd
Gott bröd varje dag. Ge bort en  
brödprenumeration. 073-387 33 40.

Stenlyktor
Stenhuggeriet på Maskinvägen 
säljer många fina saker.  
www.stenblocket.se

G O D
J U L

Ägg
Från äggboden på Västanå Gård, 
Karintorpsvägen 17

Tips på lokala julklappar

Frukostmöte 24 januari
Åsbro Näringslivs frukostmöten är en 
succé. Den 24 januari klockan 7.30–9.00 
är det dags för nästa möte på Per Olofs 
Gården. Alla är välkomna.

Titta in på www.asbronaringsliv.se. 
Här finns mer info och härliga bilder 
från Åsbros många företag.
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Bli medlem! Klas Folenius, 070-344 16 97, info@vissboda.se. 50 kronor per år. Bg 675-5136.

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling Europa

investerar i landsbygdsområden

Bli medlem i Åsbro 
Intresseförening!
Anmäl ditt intresse till Klas Folenius, 
070-344 16 97, info@vissboda.se. 
Medlemsavgiften är 50 kronor per år. 
Bg 675-5136.

Gå med i fb-gruppen  
Åsbro Intresseförening!
Här ser du vad som händer och du kan 
enkelt göra egna inlägg!

Förenkla, förkorta och förtäta
Dessa tre ord är ledorden som ge-
nomsyrar utredningen. Turlistorna 
är tänkta att bli mer lättbegripliga 
och få så kallad ”styv tidtabell” vilket 
innebär att samma avgångstider i 
möjligaste mån återkommer varje 
timme. Förkortningen går ut på att 
göra linjesträckningen rätare och där 
igenom snabbare. Linje 841 berörs 
inte utan ska behålla sin nuvarande 
sträckning genom Åsbro längs gamla 
riksväg 50. Linje 704 är tänkt köras 
samma väg som linje 841, vilket upp-
rörde många.

– Hur ska äldre personer orka gå 
en lång väg till hållplatsen, var en 
invändning.
– Blir det verkligen någon större 

Låt bussen fortsätta gå 
genom centrala Åsbro!
Så kan man sammanfatta åsikterna från de 35 deltagarna på mötet som 
presenterade förslagen till morgondagens kollektivtrafik. Mötet hölls den 14 
november i Tallbackskyrkan. Lars Lundholm och Ingela Berndt representerade 
Länstrafiken och Lars Lundberg representerade Askersunds kommun.

tidsvinst, var en annan synpunkt. 
Lars Lundholm bemötte kritiken och 
lovade att ta med sig synpunkterna.
Mer trafik ger fler resenärer
Utredningen föreslår att turtäthe-
ten fördubblas. I förslaget går det 
imponerande många bussar, särskilt 
morgon och kväll. Under lågtrafik, på 
förmiddagar och eftermiddagar, skulle 
så kallade närservicebussar kunna 
trafikera ett större antal hållplatser och 
serva dom som till exempel vill uträtta 
ärenden i Hallsberg eller Askersund. 
Man diskuterar även att låta skol-
skjutsarna ingå i linjetrafiken så att de 
turerna blir tillgängliga för fler.

Hela utredningen om morgonda-
gens kollektivtrafik finns att läsa på 
http://alturl.com/7f88e

SGU (Sveriges geologiska undersök-
ning) har i sommar gjort undersök-
ningar av både nya och gamla impreg-
neringsområdet. Man har tagit prover 
på land, i ytvatten och i sediment på 
Tisarens botten. 

Resultaten av provtagningarna är 

Möte om den nya 
översiktsplanen 
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  ÖVERSIKTSPLAN
    ASKERSUNDS KOMMUN 2012 - 2025

Lust, mod och engagemang

Samrådshandling

Kenneth Berglund, samhällsbyggnads-
strateg på Askersunds kommun disku-
terar Åsbros utveckling torsdagen den 
16 januari klockan 18.30 i stationshuset. 
Alla är välkomna!

Vy över gamla 
impregneringsområdet 
från cirka 1940.

inte helt är klara än. Under 2014 ska 
en rapport läggas fram och förslag till 
åtgärder presenteras.

Projektledare på SGU är Helena 
Andersson, telefon 08-545 215 30, 
helena.andersson@sgu.se

Nya undersökningar  
av impregneringsområde

Tågläget
Trafikverkets konsekvensutredning av 
de fyra möjliga placeringarna av dub-
belspåret mellan Hallsberg och strax 
söder om Åsbro pågår för fullt. Fakta 
för att färdigställa ett beslutsunderlag 
håller på att samlas in. När beslutet om 
spårdragningen är klart är lite osäkert. 
Trafikverket nämner före eller efter 
sommaren som möjliga scenarier.


