Verksamhetsberättelse 2015 för Åsbro Intresseförening
Styrelsen har bestått av Staffan Korsgren, ordförande och kassör, Anne Helgesson, sekreterare,
Trygve Löwhagen, Rene Francis, Christer Sandberg. Ersättare har varit Dennis Eriksson, Tomas Dahlman
och Eric Andersson
Styrelsen har haft 6 stycken protokollförda sammanträden under året.
Medlemsantalet var vid årets slut 94 personer som betalat medlemsavgift.
Som vanligt har 2015 års verksamhet präglats av en mängd olika aktiviteter. Alla med målsättningen att
göra Åsbro till ett bättre ställe att bo och leva på. Vi har medvetet uppmanat våra medlemmar att engagera
sig politiskt i olika partier för att på det sättet kunna påverka utvecklingen i Åsbro.
Ett bra sätt att påverka kommunen är att våra medlemmar kan lämna in medborgarförslag till olika
förbättringar i Åsbro. Exempel på detta är Dennis Erikssons medborgarförslag som gjort att det nu finns
solcellsdriven gatubelysning på gångvägen mellan järnvägsövergången och Vissbodavägen/Skolvägen.
Ett annat är Anne Helgessons förslag om att försköna norra infarten till Åsbro som lett till att det nu i
kommunens budget finns medel avsatta för det.
Den 10 januari höll vi vår traditionella julgransplundring med många deltagare. Ett uppskattat
arrangemang.
Den 10 maj hölls den sedvanliga Åsbrodagen, men nu i en ny form. Den inledes med att ett stort antal
loppisar hölls på olika ställen i samhället och det fanns kartor som visade hur man skulle hitta dem. Ett
mycket uppskattat inslag. På eftermiddagen hölls olika aktiviteter för främst barnen i Estaboparken. Det
var tävlingar, trolleri och ansiktsmålning och avslutades med ett showprogram av systrarna K. På kvällen
var det uppträdande av Löskefolket, men på grund av kyla och vind var det ett mycket begränsat antal
åhörare, men de som var där njöt i fulla drag.
Den 30 maj gick det nionde Åsaflåset av stapeln. Arrangemanget medför mycket arbete varför det inte
var så roligt att vädret för en gångs skull inte var med oss. Det var kallt, regning och blåsigt, men trots det
cyklade ett nittiotal cyklister runt banan. En stor grupp kom från Zinkgruvan då Åsaflåset är en del av
deras ”klassiker”.
Den 26 september hade vi vår traditionella skördemarknad som en del av framtidsmarknaden. Tyvärr så
hade vi även då otur med vädret med kalla vindar som minskade ner antalet försäljare och köpare. PRO
ansvarade som vanligt för serveringen.
Intresseföreningen har avtal med Länsstyrelsen att ha tillsyn och sköta naturreservatet Viken. Vi uppbär
ersättning för det arbetet.
Snårsjöleden är en vandringsled vi röjt och märkt ut samt tryckt kartor med bygdens historia tryckt på
baksidan. Vi tryckte upp 1 500 exemplar som nu är slut, vilket tyder på ett stort intresse att vandra leden.
Vi sökte bidrag hos kommunen för ett nytryck av kartan, men fick nej. Desto mer glädjande att Hopajola
mot slutet av året beviljade bidrag för tryckning så till våren skall det finnas kartor att tillgå igen.
Under hösten hade vi några träffar med ansvariga för kollektivtrafiken i regionen för att förmå dem att
bibehålla 704:ans väg genom samhället, men förgäves.
Under 2015 hade vi åter en fototävling som resulterade i en kalender för 2016, den tredje i ordningen.
Vinnarna i fototävlingen har fått sina bilder publicerade i kalendern, som delats ut till alla hushåll i Åsbro.
Kalendern finansieras genom annonser.
Askersunds Kommun har förvärvad marken vid ”Gamla Bruket” som är avsett för bostadsbebyggelse. Vi
har engagerat oss för att byggnation skall komma till stånd, vilket förhoppningsvis kan ske under 2016.
Vi fick rapporter om att inför hösten skulle väl fungerande lärarlag splittras vilket orsakade en del oro på
skolan och att alla inte skulle fullt ut ersättas. Vi skrev till Barn- och Utbildningsförvaltningen om detta
och fick ett hövligt svar att vår oro var obefogad.
Kommunen har under en lång tid av och till arbetat för att få fram en ny översiktsplan för kommunen och
ett förslag har varit utställt men fick så mycket kritik så det har omarbetats och ställts ut på nytt. Vi ingav
ett yttrande där vi förde fram synpunkter på förslaget då det gällde Åsbro, men då det inte stod så mycket

om samhället fanns det inte så mycket att skriva om. Vi förde dock fram synpunkter på ökad bebyggelse, att det ”nya
Impregneringsområdet ” skulle tas fram som en framtida resurs. Ett nytt förslag har då tagits fram och kommer att beslutas
om under året. Skälet till att det inte stått så mycket om Åsbro har varit osäkerhet om dragningen av det nya dubbelspåret.
Däremot står det att det snarast skall tas fram plan för Åsbro bl.a. Med hänsyn till var centrum i Åsbro skall ligga. Vi
planerar att ta upp frågan på olika sätt i föreningen.
Trafikverket har under en längre tid utrett var det nya dubbelspåret skall dras – utanför eller genom Åsbro. Under den
processen har föreningen, genom tillmötesgående från kommunen, fått vara med på ett par träffar mellan kommun och
Trafikverket, och vi är remissinstans när det både gäller ombyggnaden av väg 50 och järnvägen. Vi har hela tiden haft stöd
av kommunen som ställt sig bakom våra önskemål.
Under hösten anordnades det en kurs i ”Lokal ekonomi” i Kumla där vi från Intresseföreningen deltog, både som föreläsare
(Åsbro Näringsliv) och deltagare.
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