


Nära till golf, segling, 
slalom och en växande 
arbetsmarknad

Utsikt över Tisaren

I södra Närke, 20 kilometer från Askersund och 10 kilometer från 
Hallsberg ligger Åsbro. Härifrån tar du dig lätt till Mariebergs stora 
köpcentrum, fritidsaktiviteter och arbete. Samhället ligger lättillgängligt 
nära väg 50 och har goda buss- och tågförbindelser. 

I Åsbro hittar du ett tryggt och barnvänligt boende, förskolor och 
skola. Du bor nära fina skogar och Vätterns skärgård. 

Sydnärkes gymnasieskola finns i Hallsberg och här erbjuder man alla 
nationella gymnasieprogram. Om inte det räcker tar länsbussen dig 
snabbt till Örebro och ytterligare utbildningsmöjligheter på gymnasie- 
och universitetsnivå. 

Kom gärna och hälsa på och upptäck en vacker trakt som sägs ha lika 
många sjöar som det finns dagar på ett år.



Nära till golf, segling, 
slalom och en växande 
arbetsmarknad

Förskola 
I Åsbro finns det flera förskolor. 
För det mesta är det ingen kö.

Skola 
I skolan går det ungefär hundra 
barn från förskoleklass till och 
med årskurs fem. År sex flyttar 
eleverna till Sjöängsskolan i 
Askersund. 

Seniorbostäder 
På Trädgårdsvägen finns moderna 
hyreslägenheter i markplan med 
egen uteplats.

Äldreboende
Lärkbacken finns för dig som 
behöver extra omsorg.

Bibliotek
I skolan ligger ortens bibliotek 
som är öppet en dag varje vecka.

Bussar 
Länstrafikens bussar 841 och 
704 trafikerar Askersund, Åsbro,  
Hallsberg och Örebro.

Livsmedelsbutik 
Matbutiken mitt i samhället 
inrymmer även ett postkontor.

Gårdsförsäljning
Morötter, vitkål, potatis, tomater 
och dressing finns att köpa hos 
lokala producenter.

Underhållning 
Lerbäcks Teater underhåller året 
om med mat och teater.  
Rosendals Festgård är en idyll 
för bröllop och fest. 

Golf 
Askersunds Golfklubbs vackra 
bana ligger i Åmmeberg.

Slalom 
Preparerade backar hittar du vid 
Storstenshöjden, Örebros alpina 
center.
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Välkommen att höra av dig på till oss på 0583-810 00  
eller läs mer på www.askersund.se

Välkommen till Askersunds kommun – skärgårdsidyllen
I Askersunds kommun bor cirka 11 500 invånare. Förutom centralorten Askersund 
finns i kommunen många mindre orter, som präglas av stort lokalt engagemang.
Kommunen erbjuder en bra och varierande boendemiljö oavsett om du vill bo i 
villa, radhus eller lägenhet. I kommunen finns närhet till skog, sjö- och båtliv, 
service, fritidsaktiviteter, ett brett kulturutbud och ett väl utvecklat näringsliv. 

Båtplats i Vättern
Det finns möjlighet att hyra eller köpa båtplats i Askersund. Kontakta Ann-
Kristin Olsson på telefon 0583-810 96 om du vill veta mer om kommunens 
båtplatser. Läs mer om Askersunds Båtklubbs båtplatser i småbåtshamnen på 
www.batklubben.se.

Vi har en av Närkes  
största innebandyhallar
Nästan alla kvällar i veckan fyller 
matcher och träning Åsbros stora 
sporthall. Länets största barn- och 
ungdomsverksamhet finns här.  

Dans, ridning, konst-
åkning och motorcross...
Riktigt allt finns inte i Åsbro men 
de aktiviteter du saknar har du stor 
chans att hitta antingen i Hallsberg 
eller i Askersund.

Gös eller gädda. Här finns 
många fina fiskesjöar
I Tisaren finns gös. I andra närlig-
gande sjöar finns möjlighet till 
kortfiske. 

Tisaren, Mörtsjön eller 
Skiren? Var vill du bada?
Åsbro har en egen badplats vid 
Hemsjön. Det finns många andra 
fina badplatser i närheten.

Njut av lokalt odlade 
tomater och morötter
Här finns närodlade grönsaker av 
bästa kvalitet. Karintorps tomat-
dressing är känd vida omkring.

Skidspår och löparspår
I Åsbro och närbelägna Motorp finns 
fina motionsspår för löpare och 
skidåkare. Cyklisternas Sverigeled 
passerar alldeles i närheten.

Teater i Lerbäck och fest 
på Per Olofs Gården
Sommarteatern respektive ’mord-
middagarna’ på Lerbäcks Teater 
är kända vida omkring. Per Olofs 
Gården erbjuder övernattning.

Talludden serverar fika 
och underhållning
Sommargården Talluden ligger på 
andra sidan Tisaren. Här är platsen 
för skön avkoppling, sinnlig njut-
ning och gemenskap.


