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Åsbro får snart  
en ny handlare
Jason Shi är född och uppvuxen i 
Kina. I början av 2000-talet flyttade 
han till Irland för att studera. Han 
stannade där i tio år och arbetade 
bland annat i matbutik och på ben-
sinstation.

2012 flyttade han till Sverige och 
köpte en Tempo-butik i närheten 
av Emmaboda. Efter några år sålde 
han butiken och flyttade till Frövi. 
Han köpte en butik i Frövi och en i 
Vedevåg.
Ägarbyte i månadsskiftet 
Söndagen den 28 februari är sista 
dagen som Lotta och Jackie Johansson 
håller öppet och vi vill tacka för den 
tid de har drivit Ica-affären. Måndagen 
den 29 februari är butiken stängd.

Tisdagen den 1 mars öppnar Jason 
Shi den nya Tempo-butiken. Affären  
kommer precis som tidigare att ha 
post- och läkemedelsservice samt vara 
ombud för Svenska Spel. 
Längre öppettider
Butiken kommer att vara öppen till 

klockan 17.00 på lördagar och till 
klockan 16.00 på söndagar. 

Jason Shi har planer på att utöka 
köttdisken med egen styckning, på 
samma sätt som i butiken i Frövi. 
Utöver den förändringen vill han 
avvakta och se vad vi som kunder 
efterfrågar. Det är viktigt att vi som 
bor här slår vakt om butiken genom 
att handla där.
Lokala produkter
Tempo-handlare är inte låsta att ta 
in ett särskilt sortimen på det sättet 
som gäller för Ica-handlare. Jason Shi 
kommer att vara lyhörd när det gäller 
sortimentet, och är även öppen för att 
sälja lokalt producerade produkter.

Tyvärr kommer inte Ica-kortet att 
fungera på Tempo. 

Jason Shi tycker att det som gör att 
han trivs med att driva butik är att 
han gillar att träffa människor och att 
han lär sig mycket. Familjen Shi söker 
även bostad Åsbro. 

Välkomna hit! 

Det finns cirka 140 Tempo-butiker i Sverige. Jason Shi äger Tempo i Frövi.

Text och bild Staffan Korsgren

Kallelse till årsmöte onsdagen den  
9 mars klockan 18.30 i stationshuset. 
På mötet kommer vi även att diskutera 
stationshusets utvecklingsmöjligheter. 
Servering. Välkommen!

Nu är det dags att förnya sitt 
medlemskap i Åsbro Intresseförening.  
Sätt in medlemsavgiften om 50:– per 
person på Bg 675-5136. Maila namn, 
epostadress och telefonnummer till 
medlem@asbrointresseforening.se.

När medlemsavgiften har kommit 
in får du ditt medlemsnummer via 
mail. Nu har du även möjlighet att 
ansöka om rabatt på Qstar. 

Läs mer på www.asbrointresse- 
forening.se under fliken Åsbro Intresse-
förening / Bli medlem

Kallelse till 
årsmöte

Medlem 2016

Dags för det 
tionde Åsaflåset
Årets motionscykellopp går av stapeln 
den 4 juni. Anmäl dig till loppet via 
www.asbrointresseforening/asaflaset. 
Hör av dig till Ros-Marie Korsgren på 
073-956 11 95 om kan ställa upp som 
funktionär.

Eldsjälar
Tips på nya kandidater till styrelsen 
lämnas till Mårten Hökerberg i valbered-
ningen, marten.hokerberg@telia.com, 
070-541 57 74.



Nu har vi över  
400 medlemmar  
i vår Fb-grupp! 
Bli medlem och lägg gärna in dina  
Facebook-vänner. Rekordmånga ”gilla” 
fick inlägget om Jason Shi. 

Hänt under 2015

Nu har intresseföreningen arrangerat jul-
gransplundring 6 gånger och det känns 
som en trevlig tradition. Den här julen 
hade vi visserligen problem med att få tag 
i en gran, men det löste sig till slut.

Åsbrodagen i maj var full med akti-
viteter från morgon till kväll. Dagen 
avslutades med underhållning i Estabo-
parken för gammal och ung. 

Det nionde Åsaflåset kördes, en skörde-

Vad händer när järnvägen flyttas? Hur 
och var blir Åsbro centrum? Hur kan vi 
utveckla stationshuset? Detta är några av 
de frågor vi har för avsikt att arbeta med 
under året. 

På gång 2016

marknad hölls och Åsbrokalendern fyll-
des med fina foton, trycktes och delades 
ut till hushållen.
Medlemsrabatt på Qstar
Vi har arbetat för att få buss 704:a att 
fortsätta köra genom centrum. Tyvärr 
utan framgång. Vi har skött om Na-
turstigen och Snårsjöleden. Vi har även 
kommit överens med Qstar om drivme-
delsrabatt för medlemmar.

Om allt går enligt planerna skall två 
nya bostadsområden börja byggas i år 
och det kommer att bli intressant att 
följa det arbetet. Välkommen till ett 
intressant och viktigt år!

Under året föreslås den översiktliga planeringen fram till 2025 samt 
utveckling av stationshuset att stå i fokus för Åsbro Intresseförenings arbete.

Det hände mycket kul förra året. En ny sak var att familjer under 
Åsbrodagen hade loppisar hemma i sina garage och trädgårdar. Detta var 
mycket uppskattat och skaror med folk vallfärdade runt om i samhället. 

Datum för vårens träffar:

Tag chansen att lära känna nya 
människor under lättsamma former.

Välkommen på fika, prat, dans och 
musik på Englagård. Träffarna äger rum 
i matsalen klockan17.00–18.30.

EnglagårdMixcafé

17 februari
5 mars
23 mars
7 april
20 april

Tomten delade ut godispåsar till glada 
barn på julgransplundringen.

Många tappra cyklister körde Åsaflåset  
en ovanligt regnig dag.

Systrarna K sjöng med barnen på familje-
festen i Estaboparken.

På skördemarknaden såldes surdegsbröd 
och andra godsaker. 

www.asbrointresseforening.se     Kontaktperson Staffan Korsgren 070-556 07 57

Å!
Åsbro Intresseförening

Å!
Åsbro Intresseförening

Å!
Åsbro Intresseförening

Å!
Åsbro Intresseförening

Å!
Åsbro Intresseförening

Å! Gå med i Facebookgruppen: Åsbro Intresseförening!


