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Bli klimathjälte.  
Investera i solceller!
Nu är det dags att sjösätta planerna på att bygga en solcellspark i Åsbro.  
Vi har fått ett ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen som måste nyttjas i höst, 
vi har mark att bygga på och upphandling av solpaneler pågår. Nu kör vi!

Solcellspark
Västra Å

50

Bosse Bil

Knottebo

Skörde-
marknad
Lördagen den 
26 september 
10.00–12.00

Gör så här
1. Fyll i Medlemsansökanoch skicka 
med vanlig post till adressen nedan. 
Du hittar blanketten på  
www.asbrosolel.se.  
2. Betala dina andelar på  
Bg 111-9080. 
3. Skriv ditt namn och  
telefonnummer som meddelande på 
inbetalningskortet eller i meddelande-
fältet på din internetbank.
Kontaktpersoner
Kontakta gärna Rene Francis,  
070-519 93 10, rene.francis.ericsson@
gmail.com, om du undrar över något!

För att producera fossilfri energi och 
göra en insats för miljön kommer den 
ekonomiska föreningen Åsbro Solel 
att bygga en andelsägd solcells-park i 
Åsbro. Elen som produceras kommer 
att säljas till Jämtkraft.  

Det blir en anläggning på 50 kW 
som kommer att producera knappt  
50 000 kWh per år. Anläggningen 
kommer att byggas vid väg 50, strax 
norr om Åsbro. Anläggningen budge-
teras till en miljon kronor.
Gör en insats för miljön  
och barnens framtid!
Varje andel kostar 5 000 kronor. Du 
kan köpa så många andelar du önskar. 
Välkommen som medlem!
Som andelsägare blir du automatiskt 
medlem i föreningen Åsbro Solel och 
får därmed inflytande. Du måste inte 
bo i Åsbro för att köpa andelar. Det 
går även bra att ge bort andelar till 
någon annan. 

F R I T I D S G Å R D E N

Efterlysning!

å!
Åsbro Unga Intresseförening

Intresseföreningen försöker återuppta 
fritidsgården för mellanstadieelever i 
stationshuset. 
Kan du tänka dig hjälpa till med detta, 
hör av dig till Christer Sandberg på 
telefon 0582-500 33, 0760-244 551.

Tag chansen att lära känna nya 
människor. Välkommen på fika och 
lättsamt umgänge på Englagård  
den 14 oktober, 18 november och  
16 december.

EnglagårdMixcafé

Skördemarknaden håller till i och utan-
för stationshuset. Här kan du köpa och 
sälja dina hemodlade och hemlagade 
produkter. Pastor Sams eklogiska sur-
degsbröd kommer att finnas till försälj-
ning. PRO serverar kaffe. 

Ingen anmälan. Inga avgifter.



Medlemmar i Åsbro 
Intresseförening får 
rabatt på drivmedel 
på Qstar!

Bli medlem 2015!

Läs mer på www.asbrointresseforening.se under  
fliken Åsbro Intresseförening / Bli medlem

Sätt in medlemsavgiften om 50:– per person 
och år på Bg 675-5136. Maila namn, 
epostadress och telefonnummer till  
medlem@asbrointresseforening.se. När 
medlemsavgiften har kommit föreningen 
tillhanda får du ditt medlemsnummer via 
mail.

NYHET!
NYHET!

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

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

Kommunen har köpt mark vid ”Gamla 
Bruket” för att ta fram tomter för små-
hus. Nu har en privat exploatör visat 
lite intresse för att exploatera det områ-
det. För att inte hindra den eventuella 
exploateringen har kommunen valt att 
i stället att iordningsställan tomter
vid området vid Barrvägens ände.

Grannsamverkan handlar om att grannar 
samverkar i nätverk för att motverka brott 
i bostadsområdet. För att informera om 
hur det fungerar arrangerades nyligen ett 
informationsmöte om i Askersund. 
Utbildning för grupperna
De som ansluter sig får en utbildning i 
hur man ökar tryggheten och förebygger 
brott.  Man får dessutom skyltar att sätta 
upp. Allt detta är kostnadsfritt.

Vidare upplysningar finns på www.
samverkanmotbrott.se
Ett tryggare Askersund
I ett samarbete med kommunerna och 
Brottsförebyggande rådet inventerar Po-

Kampanj för 
grannsamverkan
Askersunds kommun genomför nu en kampanj för att så många som  
möjligt skall engagera sig i Grannsamverkan. Det syftar till att förhindra 
inbrott genom förebyggande åtgärder och ökad uppmärksamhet.

Material till stickning, virkning, 
broderi och annat hantverk sökes 
till kommande söndagsträffar 
på Englagård. Träffarna är på 
planeringsstadiet och det behövs även 
personer som kan hjälpa till.

Hör av dig till Marianne Löwhagen 
på telefon 070-579 91 93, kvällstid.

lisen i Örebro län alla grannsamverkans-
grupper i södra länsdelen med syfte att se 
vilka grupper som är aktiva och var det 
behöver startas nya grupper för att höja 
beredskapen inför hösten.
Något för dig och dina grannar?
Hur går det då till? Jo man kontaktar 
sina grannar och undersöker om de är 
intresserade. Ett lagom stort område för 
Grannsamverkan kan vara en gata om 10 
till 20 hushåll. 

Sedan utser man en kontaktperson som 
tar kontakt med Ingrid Trodell Dahl på 
kommunen, telefon 0583-810 10,  
inger.trodell@askersund.se.

Tomter ska 
iordningställas 
vid barrvägen
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Tomter i Åsbro

Å!
Åsbro Intresseförening

Information om Åsbro
Staffan Korsgren
070-556 07 57, staffankorsgren@hotmail.com
www.asbrointresseforening.se

Information om tomter
Tekniska Förvaltningen
0583-810 44
tekniska.forvaltningen@askersund.se
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SÅLDA / RESERVERADE

RESERVERAD

Tisaren

Hemsjön

Vissbodasjön

50

Estabo

Grusgropen

Bruket

Grusgropen Befintlig tomt
Planerad tomt
Reserverad tomt
Befintlig väg
Planerad väg

Har du garn, 
virknålar och 
stickor över?

www.asbrointresseforening.se     Kontaktperson Staffan Korsgren 070-556 07 57
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Å! Gå med i Facebookgruppen: Åsbro Intresseförening!


