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skörde-
marknad

Skördemarknaden håller till i och utan-
för stationshuset. Här kan du köpa och 
sälja dina hemodlade och hemlagade 
produkter. 

Kom och låna ett bord. Ingen anmälan. 
Inga avgifter.

Stefan 
Edman

Sveriges natur och 
miljö – hur går det?

Fri entré!

Stefan Edman är en känd biolog och 
författare som föreläser om hållbar 
utveckling och miljö. Vi får vara med om 
en kväll men både gladlista och tuffa ut-
maningar i Tallbackskyrkan torsdagen 
den 5 september klockan 18.00.

Soppa och bröd serveras för 40 kronor. 

Medlemsmöte
Onsdagen den 11 september klockan 
18.30 blir det ett medlemsmöte om 
höstens arbete. Mötet hålls i stations-
huset. Lämna gärna in förslag på vad 
föreningen ska arbeta med i förväg. 
Medlemskap kan lösas på plats.F r i t i d s g å r d e n

roliga fredagar i åsbro!
Den 6 september drar Åsbro Unga Intresseförening igång fritidsgården för 
dig som går i sexan till nian. På fredagarna klockan 18.00 till 21.30 blir det 
lek, spel, fika och bus i stationshuset. 

Om du undrar något kan du höra av dig till Christer Sandberg på telefon 
0582-500 33, 0760-244 551. Christer vill gärna ha kontakt med vuxna som 
kan ställa upp som ledare någon gång i månaden!

å!
Åsbro Unga Intresseförening

Pastor Sams surdegsbröd 
kommer att finnas till 
försäljning under kvällen.Friluftsmässa 

På mässan på PerOlofGården 
i augusti presenterade intresse-
föreningen Snårsjöleden och 
Nyckelhultsområdet. Morgan 
Rosell presenterade nya cykel-
leder – snart tillgängliga på 
www.bergslagscycling.com. 

Staffan Korsgren på mässa.

åsbro  
sportdag

” e t t  a k t i va r e  å s b r o ” 
i  s a m a r b e t e  m e d 
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

Söndagen den 1 september mellan 
klockan 10 och 15 kan du prova 
olika sporter vid Åsbro skola. Tag 
med hela familjen eller samla ihop 
lite kompisar och kom och ha kul!

Pressa musten 
ur dina äpplen 
Som medlem i intressefören-
ingen får du låna föreningens 
nyinköpta äpplepress. Kontakta 
Staffan Korsgren 070-556 07 57.

Lördagen den 
 21 september 
10.00–12.00

10.00 Tennis 
 Sven Lannhard 0582-509 29
11.00 Orientering 
 Susanne Karlsson 0582-65 60 18
12.00 Grillen är tänd
 Tag själv med det du vill grilla!
13.00 Innebandy 
 Jesper Dahlström 0582-508 87
14.00 Fotboll 
 Simon Sandberg, Ruben Sandén



www.asbrointresseforening.se     Kontaktperson staffan korsgren 070-556 07 57

Å!
Åsbro Intresseförening

Å!
Åsbro Intresseförening

Å!
Åsbro Intresseförening

Å!
Åsbro Intresseförening

Å!
Åsbro Intresseförening

å!
bli medlem! klas Folenius, 070-344 16 97, info@vissboda.se. 50 kronor per år. bg 675-5136.

Enkäterna har bearbetats av Rene Fran-
cis och resultatet har presenterats för 
föreningens medlemmar, kommunled-
ning och kommunfullmäktige. 

Nästan två tredjedelar av de tillfrå-
gade är 60 år eller äldre och av dem 
är 23 % 71 år eller äldre. Majoriteten 
har bott i Åsbro i mer än 25 år. 
De flesta äldre vill stanna
Av de svarande vill 54 % bo kvar i 
Åsbro, 34 % vill kanske bo kvar och 
7 % svarade att de inte planerar att bo 
kvar. 

Av de som är över 60 år önskade 
31 % en lägenhet med hyresrätt som 
nästa boende. En nästan lika stor 

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling Europa

investerar i landsbygdsområden

På initiativ av Roger Andersson gjorde intresseföreningen en enkätundersökning 
om hur åsbroborna vill ha sitt boende i framtiden. Vi tror att undersökningen 
har varit verksam när det gäller att få fram lägenheter som är anpassade för 
äldre.

Många vill bo kvar i Åsbro

del vill bo i villa, troligen bo kvar i 
sin egen villa, så länge de orkar. 27 % 
önskar seniorboende men bara 3 % i 
äldreboende. 
Bra service är viktigt
I kommentarerna framgår det tydligt 
hur viktigt det är med grundläggande 
service som kollektivtrafik och affär 
inom rimligt avstånd. 

Vi vill tacka alla som svarat på 
enkäten och på så sätt gett oss bra 
argument när vi försöker påverka 
kommunen och privata byggherrar att 
bygga hyreslägenheter för att tillgodo-
se önskemålen om att bo kvar i Åsbro 
även på äldre dagar.

Som bakgrundsinformation kan man 
läsa att cirka 600 personer reste med 
buss 704 (inklusive resor till Alléskolan) 
och cirka 200 personer reste med 
buss 841 en vanlig vardag 2006. 
Förändringar för buss 704
För linje 704 innebär förslaget:
•  att linjen förlängs till Kumla rese-
centrum.
•  att linjen trafikeras med trettio-
minuterstrafik under högtrafiktid och 
i övrigt entimmestrafik där inte alla 
turer går fram till Kumla.
•  att linjen inte kommer att köras 
genom Åsbro samhälle som nu utan 
stanna vid hållplatser vid Åsbro skola 
respektive Bosse Bil.
Förändringar för buss 841
Utredningen föreslår att buss 841 får 
trettiominuterstrafik under högtrafik, 
färre stopp och utökad kvällstrafik.

Mer Koll på kollektivtrafiken
Mer Koll är namnet på en utredning om morgondagens kollektivtrafik 
som Tillväxtverket genomför. Syftet med trafikutredningen är att 
få bättre trafik till lägre kostnader. Nu finns konkreta förslag om 
förändringar i busstrafiken som berör oss i Åsbro.

Förändringar i tågtrafiken
För tågtrafiken mellan Hallsberg och 
Örebro föreslås att femtonminuters-
trafik genomförs.

Tågstopp i Åsbro nämns, men efter 
att dubbelspåret är byggt, alltså som 
tidigast om 7–8 år.
Kostnader för olika trafikslag
Man har även tittat på månadskost-
naden för olika färdmedel mellan 
Askersund och Örebro.
Tåg / buss 1 250:–   
Bil, milersättningen 3 922:–
Bil, endast körsträcka 2 463:– 
Vad Askersunds kommun svarar 
på utredningens förslag vet vi inte. 
Intressföreningen planerar att ordna 
ett informationsmöte kring kollektiv-
trafiken senare i höst. 

Läs hela utredningen på:  
http://alturl.com/7f88e

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

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

Ett projekt som ska lokalisera mat 
som produceras i södra Närke har 
dragit igång. Hör av dig till Anne 
Helgesson via anne@wonderville.
se om du vill delta i projektet!

Trädstädning
Åsbrobor har hört av sig med synpunk-
ter på att det är stökigt efter skogsav-
verkningen. En och annan cykel- och 
gångväg har också blivit skadad. 
Många har också kommit med positiva 
kommentarer till avverkningen.

Bo Lindh, parkchef i Askersunds 
kommun, hälsar att riset snart ska tas 
bort och att skadorna ska åtgärdas. 
Han hoppas att det då ska se mycket 
trevligare ut!

Handla lokalt!


