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Åsbrodagen  
Lördag 1 oktober

Föranmäl loppis loppis@asbrointresseforening.se

Se var loppisar hålls
www.asbrointresseforening.se under fliken Loppis 2016

10.00–12.00 Skördemarknad  Stationshuset
10.00–14.00 Fotoutställning  Stationshuset
10.00–14.00 Servering  Stationshuset 
10.00–16.00 Loppisar  Runt om i Åsbro

Under den första veckan i oktober kommer det att sjuda av aktiviteter 
runt om i länet. Föreningar, kommuner och privatpersoner visar upp 
allt från solenergi och hantverk till konst och hållbart byggande. Alla 
är välkomna att besöka aktiviteterna. Du ser vad som händer på 
orebrolan.framtidsveckan.net

En föreställning med sånger och 
tankar om att leva här och nu och 
ta vara på livet och jorden

Kontakt 070-271 79 52, www.tonsaker.se

Göran Aldman & Heléne Gustafsson

Lördag 8 oktober 15.00 
Stationshuset Åsbro
Fri entré. Servering. Å!

Åsbro Intresseförening

Framtidsveckan – en manifestation 
för en hållbar framtid



Arkitekt Stefan Bofeldt har ritat husen 
efter samma uppskattade modell som 
redan finns i Kumla. Hyreslägenheterna 
blir marknära bostäder med egen tomt 
och uteplats. Ett bra boende för den 
som inte vill binda kapital eller bekymra 
sig om reparationer.

Kontakta Askersundsbostäder på 
telefon 0583-810 50 0m du vill få mer 
information eller göra en intresse-
anmälan.

I ett nytt bostadsområde som ska anläggas bortanför Harsyrevägen ska 
Askersundsbostäder bygga radhus och parhus. Den nya gatan föreslås få namnet 
Linneavägen.

Musta äpplen!
Medlemmar i Åsbro Intresseförening 
lånar äpplepressen gratis. Övriga  
betalar 50 kronor. Kontakta Staffan 
Korsgren 070-556 07 57  

Enkät om boende

I somras var det 10 år sedan det första 
Åsaflåset gick av stapeln. Nu är det dags 
att besluta om det skall bli något mer 
Åsaflås. 
För att det skall bli ett cykellopp 2017 
behövs några personer som tar ansvar för 
det. Erfarna arrangörer kommer självfallet 
att hjälpa till.

Hör av dig till Staffan Korsgren, staffan.
korsgren@outlook.com, 070-556 07 57

Vem vill jobba 
med Åsaflåset?

Tillsammans med ÅsbroNytt delar 
Åsbro Intresseförening ut en enkät som 
handlar om boende i Åsbro. Syftet med 
enkäten är bland annat att sondera 
intresset för att behålla verksamheten på 
äldreboendet Lärkbacken i sin nuva-
rande form. 

Lämna gärna in ifylld enkät i stations-

Hur vill vi bygga Åsbro?

I översiktsplanen finns det inte med 
mycket om hur Åsbro skall byggas 
eftersom det inte var klart var järnvägen 
ska dras när planen arbetades fram.

I planen sägs var det är lämpligt att 
bygga bostäder, förlägga industrier, vägar 
och centrum. 

Studiecirklar
Intresseföreningen skall försöka starta 
studiecirklar kring förslag som vi sedan 
skall sända till kommunen. Studiecirk-

larna kan förslagsvis handla om:
1. Övergripande planering, hur bygger vi 
ett hållbart samhälle i Åsbro?
2. Hur får vi till bra kommunikationer 
och hur skall vi bygga samhället för att 
det skall bli bra möjlighet för det?
3. Äldreomsorg, barnomsorg, skola och 
annan kommunal service, hur skall den 
se ut i framtiden?

Vi träffas torsdagen den 6 oktober 
klockan 18.30 i stationshuset.

Som en del i Framtidsveckan kommer planarkitekt Ulrika Åberg, en av för-
fattarna till kommunens nya översiktsplan, att berätta om vad en översiktsplan 
är och vad vi kan föreslå att den ska innehålla. 

Under hösten har kommunen succes-
sivt tagit över driften av Åsbrohallen. En 
del av verksamheten som ännu inte är 
övertagen är bokningssystemet, men det 
beräknas ske kring årsskiftet. 

Vad som är viktigt att framhålla i det 
sammanhanget är att alla gjorda bok-
ningar som finns registrerade kommer att 
gälla. Efter årsskiftet kommer bokningar 
att göras för Åsbrohallen på samma sätt 
som övriga hallar i kommunen, alltså på 
kommunen centralt.

Åsbrohallen

Bostäder på gång

huset under Åsbrodagen lördagen den  
1 oktober klockan 10.00–14.00. Det går 
även bra att lämna enkäten till Stafffan 
Korsgren på Västansjövägen 15 eller 
Owe Edetun på Ugglestigen 6. 

Vi är tacksamma om du lämnar in 
enkäten så snart som möjligt eller senast 
den 1 november.

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


