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Hej alla Åsens vänner! 

Nu är det äntligen dags… våren är här med allt som hör därtill. Så härligt att se hur allt blir grönt, visst 

vill man sjunga:  ” sköna maj välkommen…” 

På Åsens by har arbetet kommit igång allt mer, djuren har kommit ut i hagarna och man känner att hela 

Åsen fått liv igen.  

Vårstädning 

Vi i Åsens vänner har också börjat våra aktiviteter, den 23 april träffades vi för den årliga vårstädningen. 

Det var en härlig vårdag och vi fick en hel del gjort, såväl inne i Teklas hus som ute i trädgården. 

Arbetet avslutades sedan med kaffe, härliga våfflor, grädde och sylt i ”Skafferiet”.  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårmarknad 

Det har också varit vårmarknad på Åsen för första gången. Det visade sig vara mycket uppskattat och 

många kom för att få en första känsla av vår och påsk. Vid detta tillfälle var vi från Åsens vänner med 

och hjälpte till i serveringen, med parkering, anordnade påskpyssel för de små och sålde lotter. Runt om 

i byn fanns också möjliget att promenera runt och handla av alla de knallar / hantverkare som sålde sina 

alster. Detta var så välbesökt och vi hoppas återkommer säkert nästa år. 

 

Flyktingboende 

Något som vi alla har berörts av på olika sätt är det krig som pågår i Ukraina. Som ni säkert vet så har 

viljan att hjälpa till på olika sätt varit mycket stor, så även på Åsens by. Beslut togs att iordningställa den 

tidigare ”Kaffestugan” för att förbereda boende för ca 6-7 personer. Från Åsens vänner hjälpte vi då till 

att införskaffa möbler, lampor, leksaker till barn etc. Vi svarade på annonser där man ville sälja och 

skänka olika saker, köpte också vissa saker på loppis etc. På bara några få dagar hade vi fått ihop vad 

som efterfrågades och kände oss nöjda. Då meddelade man att det inte längre var aktuellt då man fattat 

andra beslut gällande boende. Men, men inte något som inte har något gott med sig. Nu finns möbler 

och annat som gör att Kaffestugan kan iordningställas för övernattning. Kanske på sikt kan ingå i 

vandrarhemmets verksamhet? 
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Försäkring 

Vi kan nu också meddela att det nu är klart med försäkring för alla som deltar i arbetet på Åsens by. Så 

om olyckan skulle vara framme finns en ”Olycksfallsförsäkring för ideellt arbete”. Mer information finns 

att få på Åsens by. 

 

Medlemsavgift 

Då det är svårt för oss att nå alla våra medlemmar annat än genom dessa medlemsbrev så vill vi 

nu påminna om att betala avgiften för 2022 om man har missat detta. Det är lätt att glömma, det 

vet vi alla. Men det är aldrig för sent. Senaste dagen att betala är 30 juni. 

100 kr för enskild medlem                       150 kr för familj 

Bankgiro: 5375-5567    Swish:123 134 4456 

 

Vill du vara med och hjälpa till på Åsen? 

När det är olika aktiviteter/temadagar på Åsen får man gärna hjälpa till. Ofta kan det vara att arbeta i 

serveringen, hjälpa till med disk, parkering eller andra sysslor. Det är ofta väldigt roliga dagar så anmäl 

ditt intresse om du har tid och möjlighet så kanske vi ses. 

Du som är intresserad kan anmäla detta till Åsen på e-mail info@asensby.com eller via   tel. 036 – 

83055 (Katrin Håård). 

Här kan du se de aktiviteter som anordnas på Åsens by. 

 

 

 

     

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Planering för temadagar på Åsens by 2022   

 26-29/5 ”Mat runt Gränna”  
(Kristi himmelsfärd och Mors dag denna 
helg)   

 4-5/6 Pingst  
 6/6 Nationaldagen  
 25/6 Midsommarafton  
 2/7 Slåtter/hässjning     
 6/8 Åsens cup  
 10-11/9 Skördedagar  
 November Höstmys 
 26-27/11 Julmarknad  

 
      Med reservation för ev. ändringar 
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Årsmöte 

Alla Åsens vänner är också välkomna till årsmötet som kommer att äga rum torsdagen den 2 juni 

kl.18.00. se separat kallelse som bifogas detta medlemsbrev. Vi bjuder också på kaffe och smörgåstårta 

och behöver därför veta hur många som har möjlighet at komma. 

Du anmäler dig till: anette.ekerheim@gmail.com  alternativt sms/telefonsamtal : 070 5302702 

Vi vill ha din anmälan senast den 27 maj. 

 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska alla Åsens vänner en riktigt härlig sommar och ser fram emot att 

träffas på Åsens by vid någon av de temadagar där vi kan vara med och hjälpa till. 

 

Väl mött på årsmötet den 2 juni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

Veronica Åberg   Ordförande    veronica.aberg6@telia.com     072 5291666 

Anette Ekerheim v.ordförande  anette.ekerheim@gmail.com   070 5302702 

Carola Albertsson Sekreterare  carolaalbertsson@gmail.com  070 2330306 

Aron Hultin            Kassör          aron.hultin@outlook.com        070 8139317 

Bankgiro: 5375-5567    Swish:123 134 4456 
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