
Verksamhetsberättelse 2014 för Åsbro Intresseförening  
och Åsbro Näringsliv
Årets verksamhet har varit, med ett litet undantag under höstens valkampanjer, livaktig i försök 
att göra Åsbro till ett bättre ställe att bo och leva i.
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Ett av sammanträdena var tillsammans med 
samhällsplanerare Kenneth Berglund från kommunen och gällde vilket påverkan som den ändrade 
spårstäckningen skulle ha på Åsbro samhälle. 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 61 personer.

Vi har under året tagit emot studiebesök från Tjeckien och Lanna som velat studera hur vi arbetar för att 
utveckla Åsbro. 

Under året har vårt stora LEADER-projekt ”Vidareutveckling Åsbro” slutförts, slutredovisats, godkänts 
och slutlig ersättning utbetalats. Då ingen avlönats under 2014 utan arbetet till fullo utförts som ideellt 
arbete har en kraftig förstärkning av föreningens kassa skett. (Se den ekonomiska redovisningen.)

En förstudie genomfördes under 2012 där vi försökte skapa en vision av hur Åsbro skulle kunna se ut i 
framtiden. Detta vidareutvecklades till ett projekt där vi ville vidareutveckla Åsbro till ett hållbart samhälle 
med ökad befolkning och ökande service. Vi ville verka för ett samhälle med engagerade människor som 
upplever att de är delaktiga i utvecklingen. Målen för projektet var:
• 5 familjer har flyttat in i Åsbro
• Vi har börja bygga varumärket Åsbro
• Anordna kurs i permakultur och ekologisk odling
• Arbeta för bättre vattenkvalitet i Tisaren
• Verksamheten i Åsbro, stationshus skall ha kommit igång och vara självgående
Det första målet har uppfyllts med råge då det skett en inflyttning av främst barnfamiljer till Åsbro. Vi 
har på många sätt genomfört marknadsaktiviteter. En reklamfilm för Åsbro som ett bra ställe att bo på har 
framställts. Filmen har visats 539 gånger på Youtube. Vi har på olika sätt försökt marknadsföra oss i olika 
massmedia med bland annat reportage om nybyggnationer och andra aktiviteter. 
Studiebesök från Tjeckien och Lanna har kommit för att studera hur vi arbetar med att få en 
landsbygdsutveckling till stånd. Vi har även medverkat i nätverksträffar i Stockholm, Värmdö, Viby och 
i Örebro för att berätta om hur vi arbetar. Vi har själva genomfört en studieresa till Järnboås för att se på 
deras prisbelönade arbete.
Vi har genomfört en Åsbrodag och en Skördemarknad under året. På Åsbrodagen presenterades bland 
annat ett förslag till ”Åsbro Trädgårdsstad” (Gamla bruket, Estabo), vilket skapade stort intresse och 2015 
kommer exploateringen av det området att påbörjas. Vid både Åsbrodagen och Skördemarknaden har 
lokalproducerade livsmedel och annat sålts på en lokal marknad. 
Vi har deltagit i ”Framtidsveckan 2014”, då genom skördemarknaden och en kväll kring Lokal Ekonomi, 
och i två byarådsmöten i kommunens regi.
Under året har vi arbetat fram vår andra Åsbrokalender och delat ut den till  hushållen i Åsbro. Månads 
bilderna valdes genom en fototävling.
Vi har genomfört motionscykelloppet Åsaflåset med ett stort deltagarantal.
Under året invigdes Åsbro Naturstig som arbetats fram av en arbetsgrupp i föreningen i samarbete med 
Åsbro skola. Örebro Läns Landsting och LEADER Mellansjölandet har stöttat projektet.
Vi har haft offentliga möten kring bland annat Grönyteplanen och Översiktsplanen som vi haft på remiss 
från kommunen. Detta har lett till synpunkter som vi sänt in. Vi har även sänt en skrivelse till Barn- och 
utbildningsnämnden i kommunen om arbets- och lokalsituationen i Åsbro skola.
Två nummer av ÅsbroNytt har producerats och delats ut till hushållen i Åsbro.



Vi har arrangerat ett möte på Englagård med föreningar och organisationer som vi tror kan bidra till ett bra 
integrationsarbete. Mötet var välbesökt med bland annat tre studieförbund och ortens församlingar. Det har resulterat i ett 
månatligen återkommande knytkalas kallat Mixcafé samt undervisning i svenska av ideella krafter.
Intresseföreningen har drivit frågan om den förfallna ladan norr om infarten till samhället. Nu är ladan riven och 
bortforslad.
Vi har ordnat ett möte kring förslaget att ändra sträckningen för buss 704 och inte låta den gå genom samhället i 
fortsättningen. En insamling av över 200 namn och påverkan på ansvariga politiker gjorde att beslutet om just den delen av 
nya trafikplanen ”Mer Koll” togs ur för senarelagt beslut under våren 2015.
Ett avslutat projekt under om ”Småskalig mat i Sydnärke” har rönt berättigad uppmärksamhet.
Ett avtal har slutits med Q-star om bensinrabatt för föreningens medlemmar.
I början av november var föreningen ansvarig för Thrive – en kurs i omställningsarbete. Det var den första 
fortsättningskursen i omställningsarbete som hölls i Sverige. Den blev övertecknad och ur många aspekter en lyckad kurs 
som gav oss god renommé och tillökning i kassan.
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Åsbro Näringsliv
Nu kan vi summera 2014. Ännu ett år med Åsbro Näringsliv. Responsen från företag, organisationer och politiker 
har varit fortsatt positiv. Även från privatpersoner.

När vi gör en tillbakablick på 2014 kan vi konstatera att vi har hunnit med en del. Några exempel.

Vi har även i år haft 5 stycken välbesökta frukostmöten på Hotel PerOlofGården, med mycket kvalificerade presentationer. 
Mellan 80 och 100 personer har deltagit varje frukostmöte.

Vi har fortsatt att utveckla den hemsida vi skapade redan under 2013. Klicka på www.asbronaringsliv.se

Åsbro Näringsliv och Arbetsförmedlingen har inlett ett samarbete. Det handlar om en riktad insats för arbetslösa ungdomar 
upp till 25 år.

I september samlade Åsbro Näringsliv 110 företagare på Lerbäcks Teater till en VIP-kväll. Temat för träffen var förutom 
nätverkande, även marknadsföring och kommunikation. Kvalificerade föreläsare som entreprenören Jens Spendrup, 
kommunikationskonsult Catarina Breitfeld och även skådespelare från Lerbäcks Teater medverkade.

Åsbro Näringsliv har upplåtit sin hemsida åt företagen som ingår i nätverket. Omkring 75 företag har utnyttjat möjligheten 
att ha sin logga eller företagsnamn på hemsidan. Loggan eller företagsnamnet länkas sedan till företagets egen hemsida.

Vi som arbetar med Åsbro Näringsliv tackar för ett bra år 2014 och önskar ett fortsatt framgångsrik 2015.
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