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Åsbros nya fritids-
gård har öppnat!

Åsa
flåset

Motionscykellopp 
för alla den1 juni!

Cykla 40 km i vackra omgivningar med 
trevliga kontroller. 

Vi söker även trafikvakter, ansvariga 
för vätskekontroller och andra funktio-
närer. Hör av dig till Klas Folenius på  
070-344 16 97, info@vissboda.se 

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

Medlemsmöte  
om eleverna i år 6

www.asaflaset.se

Den 30 maj kl 18.30 är alla föreningens 
medlemmar välkomna till stationshuset. 
Då kommer vi bland annat att prata om 
skolan i Åsbro och de äldre elevernas 
övergång till Sjöängsskolan. 

Medlemskap i Åsbro Intresseförening 
kan lösas på plats. Välkommen!

Å S B R O  U N G A  I N T R E S S E F Ö R E N I N G

Fyra par sneakers sprang runt 
invigningskvällens stora attraktion 
– fritidsgårdens pingisbord – lånat 
från Gålsjö. 

Stationshuset skulle till en bör-
jan avyttras men i dagsläget hyrs 
undervåningen av PRO som känner 
att även de yngre kan få utnyttja 
lokalerna. 

Inom en snar framtid kommer 
fritidsgårdens besökare att få tillgång 
till en renoverad och handikapp-
anpassad toalett. Ungdomarna ska 
dessutom själva måla om väggarna i 
tv-rummet.

Kvällens fritidsledare var Daniel 
”Lulle” Lund och Christer Sandberg  
som varmhjärtat tog emot alla som 

Text och bild Wictora Thell

tittade förbi. De berättade att spel-
affären Game sponsrat ungdomarna 
med nya spel. 

Lulle och Christer var stolta över 
Åsbro Unga Intresseförening som 
tagit initiativet till att starta fritids-
gården och ordnat fika till invig-
ningskvällen. 

Två av killarna som sköte kväl-
lens café är aktiva i Åsbro Unga 
Intresseförening. Till och med den 
10 maj finns det möjligt att besöka 
fritidsgården på fredagarna mellan 
klockan 18.00 och 21.30. Därefter 
kommer förmodligen Åsbro Unga 
Intresseförening och föreningen 
’Aktivare Åsbro’ diskutera möjlighe-
ten göra aktiviteter tillsammans.

En tidigare hållplats för resenärer har nu blivit en hållplats för ungdomar 
ifrån årskurs 6–9. Stationshuset i Åsbro har vaknat till liv ytterligare en 
gång och blivit en fritidsgård. 
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Under 2012 hade Åsbro 
Intresseförening 65 betalande 
medlemmar. Föreningen har 
utökats med Åsbro Unga 
Intresseförening och Åsbro 
Näringsliv. Dessutom har vi 
bildat den ekonomiska fören-
ingen Åsbro Solel.

Tävlingsregler
Bilderna ska beskriva Åsbro eller dess 
närmaste omgivningar. Tonvikten ska 
ligga på natur- och miljömotiv och inte 
på människor.

Varje tävlande får skicka in max 10 
bilder.

Sista dag att skicka in bilder är den  
1 september 2013.

Det är viktigt att du ställer in din 
digitala kamera på högsta upplösning. 
Varje bildfil behöver vara ungefär 1 mb 
för att kunna tryckas. 

Vinnarna kommer att utses dels genom 
en omröstning och dels av en jury. 

Maila bilderna till anne@wonderville.
se. Uppge namn och telefonnummer 
samt var bilderna är tagna.

Åsbro Intresseförening förbehåller sig 
fri publiceringsrätt för alla tävlingsbilder. 
Priser
De vinnande bidragen kommer att 
belönas med något för kroppen el-
ler själen som är producerat av lokala 
företagare.

De vinnande bilderna kommer att 
publiceras i en fin väggkalender för 
2014 som delas ut i Åsbro.

FOTO- 
TÄVLING!

Klas Folenius info@vissboda.se, kassör
Rene Francis rene.francis.ericsson@gmail.com
Anne Helgesson anne@wonderville.se, sekreterare
Staffan Korsgren staffankorsgren@hotmail.com, ordförande
Trygve Löwhagen trygve.lowhagen@telia.com
Eric Nilsson truckerkeps@msn.com
Christer Sandberg christer@byggvaruformedlingen.se
Susanna Tröhler Widmark susanna.trohler.widmark@hotmail.se

Välbesökt årsmöte
Åsbro Intresseförening hade sitt årsmöte den 6 mars. Näringslivschef 
Henrik Olofsson höll ett uppskattat anförande om läget i kommunen.

Fem spänger och elva numrerade 
fågelholkar är nu på plats. Intres-
seföreningen arrenderar en bit mark 
av kommunen i närheten av renings-
verket. Där ska vi i samarbete med 
skolan anlägga en naturstig. Villiga 
händer att hjälpa till efterlyses. 
Hör av dig till Trygve Löwhagen på 
telefon 0582-511 63

Åsbro Park börjar ta form

Styrelse 
2013

Bli medlem! Klas Folenius, 070-344 16 97, info@vissboda.se. 50 kronor per år. Bg 675-5136.

Text och bild Pernilla Nordström

Vi samlade personer som var intres-
serade av att medverka med sina 
bakverk och bli bedömda av en jury 
samt att vi bjöd in allmänheten till en 
tipspromenad och fika efter det. 

Det blev väldigt lyckat. Sju täv-
lingsdeltagare, tre jurymedlemmar 
och över 50 besökare kom. Den fina, 
soliga vårdagen var en perfekt dag 
för att samlas och umgås med andra 
Åsbroare. Stort tack till alla! 

Många frossade i bakverk!
E T T  A K T I VA R E  Å S B R O

Ett Aktivare Åsbro
Tanken är att man ska vara många 
i gruppen och att man bokar in aktivi-
teter så att det finns halvårsscheman. 
Man är själv med i mån av intresse 
och tid. Vi hoppas på fler roliga ak-
tiviteter tillsammans och att vi ses då!  

Vill du höra mer om gruppen Ett 
Aktivare Åsbro så hör av dig till: 
Pernilla Nordström 073-625 04 53 
nordstrom.pernilla@live.se

Söndagen den 28 april hade vi första aktiviteten för ett mer aktivt Åsbro. 
Temat var bakning. Vi kallade dagen ’Frossa i Bakverk’. 


