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Till alla medlemmar! 

Vi kan nu njuta av naturen när den är som vackrast 

och glädjas åt, att ändå något är sig likt så här i 

coronatider. Sommaren närmar sig, den tid som 

normalt brukar vara högsäsong på Åsens by med 

många aktiviteter och festligheter som lockar mycket 

besökare. Redan under våren har Åsen tyvärr 

påverkats av rådande pandemi. Verksamheten har 

fått införa restriktioner och begränsningar som 

påverkat planerade aktiviteter. Några exempel är 

kosläppet i början av maj som fick ske utan publik, 

Åsens traditionsenliga midsommarfirande ställs in 

och bokade bröllopsfester har avbokats.  

Med anledning av covid-19 och 

Folkhälsomyndighetens och Regeringens utfärdade 

rekommendationer och förbud mot större 

sammankomster, har styrelsen därför beslutat att 

ställa in föreningens planerade årsmöte den 11 juli. 

Styrelsen ser i nuläget inte heller, att det kommer att 

vara möjligt att genomföra årsmötet inom 

stadgeenlig tid, som är senast den 15 augusti. 

Styrelsens förhoppning är att årsmötet ska kunna 

genomföras vid ett senare tillfälle under hösten, allt 

givetvis beroende på pandemins utveckling. Beslutet innebär att uppdraget för sittande styrelse 

förlängs, till dess årsmötet har kunnat hållas.  

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2019-2020 är klar och godkänd av styrelsen och kommer att 

överlämnas till föreningens revisor Irene Oskarsson. 

Av samma anledning kommer tyvärr även Åsens bys 20 årsjubileum 

den 11 juli, med födelsedagskalas för stora och små, som 

samplanerats av Stiftelsen och Åsens vänner, också att ställas in och 

skjuts på framtiden. 

Lördagen den 18 april träffades dock några Åsenvänner för 

vårstädning på Åsen. I soligt och vackert väder rensades rabatter, det 

krattades och Teklas hus gjordes fint inför säsongen. Några 

trädgårdsmöbler fick också en uppfräschning. Vännerna höll distans 

till varandra och fick denna gång njuta av egen medhavd matsäck, 

istället för en gemensam lunch.  

Även om mycket blir annorlunda denna sommar, så är Åsen by 

tillgängligt och öppet för besökare. Åsens by är ett perfekt utflyktsmål 

även i coronatider, under förutsättning att man är frisk och håller 

avstånd. Här kan du röra sig fritt, njuta av den vackra miljön och 

hälsa på alla djuren. Även handelsboden och serveringen håller 

öppet. Se öppettider och planerade aktiviteter på bifogad information 

från Åsens by samt på www.asensby.se.  

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och återkommer när vi vet mera om hur framtiden utvecklas. 

Föreningen Åsens vänners styrelse  

 

 

http://www.asensby.se/
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Hej alla Åsen-vänner! 

Precis som i besöks- och kulturnäringar i övrigt påverkas vår verksamhet av den pågående Corona-

pandemin. Redan när de första restriktionerna kom i början av mars, började vi få avbokningar från 

grupper, brudpar och gäster till vandrarhemmet. Vi förstod också ganska snart att vi inte skulle kunna 

genomföra den programverksamhet som vi planerat för.  

Men…nu gäller det att inte tappa sugen. Sommaren 2020 sägs bli en säsong med ”hemester”. Vi tror 

det också, men fortfarande med restriktioner som måste följas. 

Så här ser vår planering ut: 

Öppettider 

1 maj – 30 juni 
Onsdag – fredag kl 11-15 
Lördag, söndag, helgdag kl 
11-16 
 

1 – 31 juli 
Dagligen kl 11-16 
 

1 – 31 aug 
Onsdag -fredag kl 1-15 
Lördag – söndag kl 11 -16  

Ställningstagande till öppettider under september sker senare  

 

Serveringen erbjuder under maj en begränsad meny, företrädesvis ”fika”, men utbudet ökas på efter 

hand, med lättare luncher, där man bland annat kan äta vår lammkorv (tillverkad på Stens Charkuteri i 

Åseda). Under de två sista veckorna i juli planerar vi för utomhusmatlagning i någon form. 

Picknickkorgar erbjuds redan nu. 

Aktiviteter och erbjudanden 

• Planerade programdagar under juni och juli är inställda. Grundplaneringen för midsommar 

finns, om det mot förmodan skulle bli möjligt att genomföra, annars ”blåser” vi av.  

• Vi jobbar med att ta fram och erbjuda diverse aktiviteter längs vandringslederna och inne i 

reservatet, t ex förslag på lekar och annan sysselsättning, femkamp med mera. Ett utrymme i 

stallbyggnaden, bredvid hönshuset, ska röjas ur och iordningställas för lek. 

Ovanstående sker med ekonomiskt stöd från Region Jönköpings län, och Linn Austli hjälper 

oss med detta. 

• Hästskjuts under juli månad, torsdag och söndag, med särskilda rutiner för att förhindra 

smittspridning. 

• Följ med djurskötaren, måndag-fredag under juli månad, med särskilda rutiner för att förhindra 

smittspridning. 

• Picknick och musikunderhållning planeras vid fyra tillfällen och efter stängning, d v s kl 17. 

Bokning krävs, max 45 personer. Vi ordnar sittplatser med ”Corona-avstånd” och besökaren 

hämtar ut sin korg i handelsboden. Se bifogat blad 

 

 

Var rädda om er, så ses vi på Åsens by i sommar!/Anneli m personal 

Rapport från Anneli 


