
Hur ställer vi om till en 
hållbar framtid?

ÅsbroNytt
Nyhetsblad fråN åsbro INtresseföreNINg

TREVLIG GEMENSKAP!
Intresseföreningens familjefest i 
mitten av augusti blev en succé 
med hela 200 festdeltagare. Festlig-
heterna ägde rum i Estaboparken 

Leif Kugelberg serverar korv till hungriga festdeltagare.

och bjöd på trolleriunderhållning, 
tipspromenad, chokladhjul och där 
till tävlingar under ledning av Åsbro 
GOIF.

I slutet av sommaren bildades en ny förening – Åsbro Solel. Föreningens 
uppgift är att uppföra och driva en andelsägd solcellspark. Parken kommer, 
i samarbete med Askersunds kommun, att uppföras längs väg 50, strax 
utanför Åsbro. 

a n d e l s äg d  s o lc e l l s pa r k
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Solenergiutställning

Anläggningen kommer att visas lördagen 
den 29 september klockan 12–13.  
Visningen utgår från Ica i Åsbro.

Åsbro Solel har bildats

Per Halldin från Solfångaren i 
Viby demonstrerar solfångare och 
solceller utanför Ica lördagen den 
29 september klockan 10–12.

Björn Forsberg och Janne Forsmark 
kommer till Tallbackskyrkan onsdagen 
den 3 oktober klockan 18.30. 

Läs mEr PÅ näsTA sIdA! »

Köp och 
sälj på 
skördemarknaden!

På marknaden kan du köpa och sälja  
grönsaker, sylt, bröd, skorpor och annat 
hemlagat och hemodlat. Fika till försälj-
ning. Bord tillhandahålles kostnadsfritt. 
Ingen föranmälan. Välkommen!

lördagen den 29 september 
klockan 10–12 utanför Ica

Lördag 18 augusti

FamiljeFamilje
festfest qq

Klockan 14 –16. Viewegs Folkets Park 

vid Koppartransmacken på Estabovägen

Tävlingar

Lady Magi 

underhåller
Korv & bröd

Tag med 

picnickorg!

Åsbro Intresseförening hälsar alla välkomna! Fri entré. 

Chokladhjul

Solcellsanläggning igång!du som vill dra ditt strå till stacken 
och på sikt minska dina elräkningar 
genom att producera förnyelsebar 
energi är välkommen att teckna en 

förbindelse att köpa andelar i för-
eningen. Varje andel kostar 5 000 
kronor och ger dig medlemsskap 
och inflytande i föreningen. 

Vi kommer att börja ta emot 
förbindelser på skördemarknaden 
den 29 september. På www.asbro-
solel.se kommer mer information 
att ges och kontinuerlig rapporte-
ring om hur många betalningså-
taganden som kommit in. där 
kommer också en nedladdningsbar 
anmälningsblankett att finnas. Bild från anläggning i Sala-Heby.
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Projekt Vidareutveckling Åsbro
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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!

Maillista!
maila din mailadress till anne@wonder-
ville.se om du vill stå med på vår lista 
och bli uppdaterad om vad om händer i 
föreningen!

LEADER Mellansjölandet (ett EU-projekt) har beslutat att stödja olika 
insatser i Åsbro under ett och ett halvt års tid. Om det är något delprojekt 
som intresserar dig så tveka inte utan anmäl ditt intresse så hjälps vi åt att 
göra något bra för Åsbro!

Vi ska medverka på Hallsbergsmässan 
fredagen den 5 oktober och marknads-
föra Åsbro. Vi behöver hjälp av några till 
som kan dela ut vår broschyr. 

Vill du hjälpa till så ta kontakt med 
staffan Korsgren på 070-556 07 57.

Åsbro på  
Hallsbergsmässan

I höst fortsätter lökplanteringen som förra året påbörjades vid brofästet. Bidrag 
till blomsterlökar kan lämnas på Ica i Åsbro senast den 1 oktober. Projektet är 
ett samarbete med PrO, sPF och Kalles Trädgård.

Låt Åsbro blomma!

Hur ställer vi om till 
en hållbar framtid?

Marknadsföring
marknadsföring av Åsbro som en 
bra plats att bo på med syfte att öka 
invånarantalet i kommunen.
Byggklara tomter
Presentera kommunala och privata 
tomter som är till salu för att under-
lätta nybyggnation.
Åsbrodagen
den 18 maj nästa år planerar vi att ar-
rangera en mötesdag / hemvändardag  

för ortsbor, före detta ortsbor, företag 
och föreningar. Ett tillfälle för oss som 
tycker om Åsbro och är stolta över vår 
bygd att göra något kul tillsammans.
”Snårsjön runt”
Intresseföreningen håller tillsammans 
med närkes skogskarlar på att anlägga 
en vandringsled öster om Tisaren
Ekologisk odling och byggnation
Vi kommer tillsammans med studie-
främjandet att ordna kurser i ekologisk 
odling och byggnation. 

I n s p I r at I o n o c H w o r k s H o p f ö r o m s tä l l n I n g t I l l  e t t H å l l b a r t lo k a l s am H ä l l e!

Möt omställningsinspiratörerna och hör dem berätta varför vi måste ställa om 
och vad som redan görs i Sverige och i resten av världen. Kvällen leds av Martha 
Thernsjö och Anders Tivell från Framtidsveckan och Leader Mellansjölandet.

Björn Forsberg
Författare och omställningsforskare
Björn Forsberg berättar om sin hög-
aktuella bok ”Omställningens tid”. 
Tillväxtepoken är över. Efter 150 år 
av ekonomisk tillväxt sätter brist på 
olja och andra viktiga naturresurser 
stopp. men det finns en utväg: Att 
ställa om samhället. En utmaning 
lika stor som möjligheterna. Fors-
berg tar oss med till platser världen 
över som redan inlett omställningen.

Janne Forsmark
Koordinator för Omställning Sverige 
och före detta näringslivschef i Sala
Janne Forsmark delar med sig av 
inspirerande exempel från sverige om 
hur eldsjälar och lokala grupper har 
bidragit till att skapa en bättre framtid 
för sig själva och sitt lokalsamhälle; 
med allt från lokal mat och elproduk-
tion, lokal ekonomi, företagssamver-
kan, ekobyar, transportlösningar, med 
mera.

Vad kan och vill vi göra i vårt lokalsamhälle? diskussion i grupper. 
rättvisemärkt fika säljs till självkostnadspris. Välkommen!

ett arrangemang av framtidsveckan i samarbete med: Askersunds Kommun, Naturskyddsföreningen i 
Askersund, Olshammars Utveckling och Åsbro Intresseförening.

Kostnadsfritt möte onsdag 3 oktober 18.30 i Tallbackskyrkan

Bilden ska vara tagen utomhus och 
beskriva Åsbro med närmaste omgiv-
ningar det vill säga djur, växter, natur 
(alltså inte hus, fordon och människor). 

maila bilden till rosmariekorsgren@
hotmail.com tillsammans med en text 
som talar om var den är tagen, namn 
och telefonnummer. Ange även vilken 
månad bilden avser. OBs! bara en bild 
per fotograf! 

Info på www.asbrointresseforening.se

Fototävling!
Vi gör en Åsbrokalender. Bilderna 
tar du med digitalkamera. De tolv 
bästa bilderna röstas fram och blir 
månadsbilder under ett år.

JULI


