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Hej alla Åsens vänner! 

Här kommer en sommarhälsning med en kallelse till föreningens årsmöte och mera 

information kring firandet av Åsens bys 21-årsjubileum.  

Efter en lång och kall vår har den efterlängtade sommaren kommit med sol och värme. Ute 

grönskar naturen och det doftar av allehanda blommor, fåglarna kvittrar och humlorna surrar. 

Ja, det är verkligen en ynnest att få bo i ett så vackert land. Vi kan också glädjas över att 

samhället äntligen börjar kunna öppnas upp igen efter denna långa tid med sjukdom, 

isolering och sociala restriktioner. Många är nu vaccinerade och livet kan alltmera börja 

återgå till det normala, om än med fortsatt försiktighet.  

  

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

  

 

Årsmöte 
I det förra medlemsbrevet fick ni lite information om planerna för firandet av Åsens bys 

jubileum i augusti med utomhuskonserten ”Sånger från Duvemåla hage” samt om 

föreningens årsmöte. Från början hade vi en tanke om att genomföra dessa båda 

aktiviteter under samma dag, vilket vi nu har frångått av olika skäl. Föreningens årsmöte 

behöver tidigareläggas, bl.a. för att kunna välja en ny styrelse för verksamhetsåret. 

Styrelsen har därför beslutat att kalla till årsmöte tisdagen den 29 juni kl.18.00. Kallelsen 

till årsmötet bifogas. 

 

Åsens bys jubileum med konserten ”Sånger från Duvemåla hage” 
Lördagen den 28 augusti firar vi Åsens bys 21-årsjubileum. Mellan kl.11.00 - 15.00 

kommer olika roliga aktiviteter att ordnas för både små och stora. Åsens servering och 

handelsbod är öppna och naturligtvis kan man åka med hästskjutsen.  

Klockan 17.00 fortsätter firandet med utomhuskonserten ”Sånger från Duvemåla hage”. I 

samband med konserten serveras kaffe och ostkaka.  

 Musikalartisterna Jacob Andreas och Josefine Isaksson spelade 2014 Kristina och Karl-

Oskar mot varandra i Göteborgsoperans uppsättning av Kristina från Duvemåla. Sedan 

dess har de tillsammans med pianisten Mats Sköldberg framfört musik och berättelser ur 

musikalerna Kristina från Duvemåla, Chess, Hjälp sökes, samt musik från ABBA och 

Benny Anderssons orkester. 
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Med detta önskar styrelsen er alla en lång och skön sommar! 

 

 

 

  

 

Kontaktpersoner: 

Veronica Åberg       072-5291666                                   Carola Albertsson       070-2330306   

Marianne Törngren 076-3144272                                   Dorit Mühr                   073-9864066 

P-O Ringquist         073-1816571                                   Aron Hultin                  070-8139317        

Anette Ekerheim     070-5302702                                      

Bankgiro: 5375-5567    Swish:123 134 4456 

 

Inbjudan. 

Till konserten inbjuder Stiftelsen Åsens by medlemmarna i Åsens vänner och några andra 

gäster som på olika sätt bidragit till kulturreservatets tillkomst och utveckling. Resterande 

biljetter kommer att säljas till allmänheten.  

Om du som medlem i Åsens vänner är intresserad av en biljett till konserten måste vi få din 

bokning senast den 27 juni. Du bokar biljett antingen på info@asensby.com 

eller på tel.036-830 55, ange ditt namn vid bokningen. 

Medlemsregister 
Föreningen Åsens vänner är enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) skyldig att informera 

sina medlemmar om vilka uppgifter som finns om dem i medlemsregistret. Registret 

innehåller uppgifter om namn, adress, postnummer, postadress,  

e-postadress och telefonnummer om sådan lämnats, samt uppgift om enskild medlem 

eller familjemedlem. Medlemsregistret är till för vår föreningsadministration i form av 

medlemsbrev, kallelser och liknande. Ansvarig för registret är Carola Albertsson, 

carolaalbertsson@gmail.com, mobil, 070-2330306. Meddela om du/ni har invändningar 

mot att förekomma i registret. 

Avslutningsvis vill vi påminna om att om du glömt bort att betala din medlemsavgift för 

2021 vill vi att du snarast gör det; 100 kr. för enskild och 150 kr. för familj antingen via 

bankgiro 5375-5567 eller swish 123 134 4456. Glöm inte ange ditt namn 

Nytt från Åsens by 
Sedan en månad tillbaka finns en ny medarbetare (verksamhetsutvecklare) på Åsens by, 

Sanna Halonen, som kommer att arbeta med marknadsföring och utveckling av Åsens 

verksamhet. Vi hälsar Sanna välkommen och önskar henne stort lycka till med sitt nya 

uppdrag.  

Det blir inget midsommarfirande på Åsen i år men det hålls öppet både  

midsommardagen och under söndagen. Åsens öppettider under sommaren hittar du på 

www.asensby.se. 

 

http://www.info@asensby/
mailto:carolaalbertsson@gmail.com
http://www.asensby.se/


Åsens vänner    
Medlemsbrev  2   2021 
Nr 1 2020 
                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


