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Föreningsbildandet 

Föreningen bildades 2005-04-16 i Svinhuset, Åsens by. Föreningen som är ideell, har sitt säte 
i Aneby Kommun. I föreningens stadgar framgår föreningens ändamål: Föreningen har till 
uppgift att stödja Stiftelsen kulturreservatet Åsens by i dess arbete med driften av 
kulturreservatet Åsens by. Föreningen ska främja verksamheten vid och utvecklingen av 
Åsens by. Föreningen ska sprida kunskap och information om Åsens by. 
 
Efter stadgeändring vid årsmötet 2012-03-11 är föreningens verksamhetsår 1 maj – 30 april 
med årsmöte senast 15 augusti. 

Styrelse  
Mandatperioderna sträcker sig till årsmötet. 

Ordförande Veronica Åberg  - 2022   Dorit Mühr  - 2022   

Carola Albertsson, sekreterare- 2023   Aron Hultin  - 2022   

Anette Ekerheim  - 2022   Mats Johansson - 2023   

Marianne Törngren  - 2023   Ellinor Tryggvesson     - 2022  

Ulf Lundberg  - 2023  

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden samt därutöver 
kontakter via telefon och e-post  

Revisorer 
Irene Oskarsson, ordinarie - 2022 Marianne Gustafsson, ers.  - 2022 

Valberedning 
Göran Tranell, sammankallande - 2022 Sven Gustafsson  - 2022 

Administration 
Föreningen har bankkonto i Swedbank. Till kontot är kopplat bankgiro, internetbanken samt 
swish. 
Firmatecknare har varit Veronica Åberg och Aron Hultin, som tecknat föreningen var för sig. 
Föreningens organisationsnummer är 80 25 14-8337. 

Medlemmar 
Göran Sandstedt har varje år tagit fram ett medlemskort med en fin bild från Åsens by. 
Medlemskortet skickas till alla medlemmar när medlemsavgiften har betalats in och alla nya 
medlemmar har fått ett välkomstbrev tillsammans med medlemskortet. Fem nyhetsbrev har 
skickats ut till medlemmarna.  

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet avser per 31 december. 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal 

medlemmar 
113 119 134 141 144 140 139 132 152 154 
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Föreningens kassör har under verksamhetsåret gjort en genomgång av föreningens 
medlemslista och rensat den från medlemmar som av olika anledningar inte längre är aktuella.  

Årsmötet 

Då föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2019–2020 inte kunnat genomföras som planerat 
i enlighet med föreningens stadgar, på grund av rådande pandemi, genomfördes årsmötet för 
både verksamhetsåret 2019–2020 och verksamhetsåret 2020–2021 vid samma tillfälle den 29 
juni 2021. Årsmötet hölls på Åsens by i Teklas loge. För verksamhetsåret 2021–2022 valdes 
tre nya ledamöter in i styrelsen Ellinor Tryggvesson, Mats Johansson och Ulf Lundberg och 
till ny ordförande för föreningen valdes Veronica Åberg.  
Två engagerade ledamöter, Göran Äng och Per-Olof Ringquist, avgick efter många års gott 
styrelsearbete. Tyvärr var ingen av dem närvarande vid årsmötet och kunde avtackas på plats. 
Men mötets ordförande Veronica Åberg lovade att blommor skulle överlämnas till dem 
tillsammans med föreningens tack för deras insats. 

Efter årsmötet serverades kaffe och smörgåstårta.  

17 medlemmar deltog vid årsmötet.  

 
Årets verksamhet 

Vi gläder oss åt att föreningens fastställda verksamhetsplan för verksamhetsåret har kunnat 
genomföras i sin helhet, trots att pandemin fortfarande funnits i bakgrunden. Tillsammans 
med verksamheten på Åsens by har anpassningar gjorts i enlighet med de för tillfället 
gällande restriktioner, så att alla aktiviteter har kunnat genomföras på ett säkert sätt.   

Sådd av köksland 
I mitten av maj var det dags att så kökslanden på Åsens by. Det var en variation av 
traditionella grönsaker och blommor, alltifrån rödbetor till tagetes som såddes. De perenna 
växterna i kökslandet fick sig en urklippning och uppsnyggning för att orka blomma och växa 
ytterligare ett år. 
 
Åsens bys jubileumsdag  
Lördagen 28 augusti firades Åsens bys 21års-dag med planerade aktiviteter för både små och 
stora. Dagens väder var tyvärr det värsta tänkbara med regn och rusk hela dagen, vilket säkert 
skrämde bort många besökare. I käpphästfabriken i Svinhuset, var det dock full aktivitet och 
där flödade kreativiteten hos alla barn som med liv och lust kämpade med att göra käpphästar, 
tillsammans med föräldrar, mor/farföräldrar och äldre syskon. Sammanlagt tillverkades 10–12 
käpphästar och alla var väldigt nöjda och glada och tyckte det var en rolig aktivitet. Sedan 
kunde barnen pröva hästarnas hoppförmåga i en hinderbana i Teklas trädgård! 
 
Vädret till trots åkte besökare hästskjuts även denna dag och på logen bjöd Tranås 
hembygdsgille på en uppskattad folkdansuppvisning. På grund av regnet fick uppvisningen 
flyttas in under tak. Sittande med avstånd fick publiken se laget tåga in med fem spelmän i 
täten. Sedan danser med avbrott för fiolspel. Deltagarna berättade också om sina 
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hembygdsdräkter, för dagen fem olika. Dräkterna härstammade från Småland, Östergötland, 
Närke och Dalarna. Den äldsta dräkten var 100 år gammal. Efter uppvisningen blev det 
fortsatt fiolspel av fyra av lagets medlemmar. 
 
Jubileumsdagen avslutades med att både inbjudna gäster och allmänheten bjöds på den 
fantastiska konserten ”Sånger från Duvemåla hage”- en hyllningskonsert till Björn och 
Benny. Föreställningen framfördes av musikalartisterna Jacob Andreas och Josefin Isaksson 
samt musikern Mats Sköldeberg, samtliga från Göteborgsoperan. Efter konserten blev alla 
bjudna på kaffe och ostkaka.  
Vilken fin fest det ändå blev på Åsens by denna dag, trots regn och ruskväder! 
 
Skördehelg 
Den sista helgen i september firades Åsens skördehelg och potatisfest i ett underbart vackert 
höstväder. Det plöjdes med veterantraktorer och en del potatis blev upptagna. Tack vare det 
fina vädret blev skördefesten mycket uppskattad med många besökande. Peggy’s goda och 
uppskattade raggmunk stektes utomhus och gick åt som smör i solsken, liksom den goda 
potatis- och purjolökssoppan som serverades.  
 
Höststäd 16 oktober på Åsen 
Vi var sju Åsenvänner som jobbade i ett jättefint arbetsväder. Teklas hus städades o pyntades 
inför kommande höstmys. 
Odlingslådorna rensades ur och ”vintrades in”. Teklas trädgård rensades och gjordes iordning 
för vintern. Vi grävde runt äppelträden, och la på ett par kärror jord. 
 
Höstmys på Åsens by 4 november 
Vi var några stycken från Åsens vänner som hjälpte till under höstmyset, dels i serveringen 
och dels i skymningsjakten. Det kom väldigt många besökare, främst barnfamiljer som kunde 
ta del av aktiviteter som: Åsens rysligheter, spöklika aktiviteter och skymningsjakten med 
stationer som häxans hus, slemmigt värre, vilket trassel etc.  På logen kunde man fika goda 
spökbakelser och många ville åka hästskjuts 
 
Åsens by julpyntas 18 december 
Inför advent och Åsens julmarknad skulle Åsens by julpyntas och det skulle göras julfint både 
utomhus och inne hos Tekla. Ett glatt gäng bestående av Åsens personal och fem Åsenvänner 
träffades en eftermiddag och tog sig an uppgiften tillsammans. Dörrkransar bands, det gjordes 
grantomtar, ljusslingor sattes upp och julgranarna både på logen och hos Tekla kläddes. Inne 
hos Tekla sattes julgardinerna upp, juldukar lades på och hela huset pyntades.  
Nu stod byn beredd att välkomna alla kommande besökare till årets julmarknad.  
 
 Åsens julmarknad.      
Ja, det blev äntligen julmarknad på Åsen i år igen. Helgen den första advent var det dags och 
dagen bjöd på ett perfekt julmarknadsväder med lite snö och några minusgrader. Det fanns 
hantverkare och utställare att besöka på olika platser i byn, julpyssel för barnen, hästskjuts 
mm. Åsens tomte kom på besök och tog emot barnens önskelistor och på Teklas loge 
serverades tomtegröt och skinksmörgås. 
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Vilken fantastisk helg det blev. Byn fylldes av både små och stora, glada och köpsugna 
marknadsbesökare. Flera hantverkare och försäljare var mycket nöjda med årets försäljning 
liksom Åsens by, där handelsboden och serveringen hade försäljningsrekord denna 
julmarknad.  
15 medlemmar i Åsens vänner bidrog med 90 arbetade timmar under de båda 
marknadsdagarna.           
 
Vårmarknad på Åsen 10/4 
Åsens vänner hjälpte till i serveringen, parkeringen och hade hand om ett eget lotteri, ca 600 
lotter såldes. På logen påskpysslade vi tillsammans med barnen. Handelsboden hade hårt 
tryck och serveringen på logen hade stor åtgång av Peggys goda bakverk.  Utställarna var 
mycket nöjda med sin försäljning. 

Vårstädning inne och ute 23/4 
Teklas hus storstädades, nya gardiner sattes upp och järnspisen svärtades. Utomhus krattades 
det runt handelsboden, Teklas hus och upp mot prästgården. Rabatterna framför prästgården 
snyggades till. 
 
Iordningställande av kaffestugan 
I samband med flyktingvågen från Ukraina, erbjöd stiftelsen att ta emot 7–8 personer. 
Kaffestugan skulle förberedas för detta ändamål, med hjälp av Åsens Vänner. Vi 
införskaffade sängar, madrasser, sängbord, byråer och leksaker mm. Det mesta skänktes men 
en del införskaffades. Rummen är nu iordningställda, men det verkar inte bli så många som 
kommer från Ukraina som var planerat för. Framtiden får utvisa. 
 
 
Årets verksamhet i siffror  
Under verksamhetsåret har föreningens medlemmar bidragit med 387 arbetade timmar på 
Åsens by, till ett värde av 77 400 kronor.  

Ekonomi 
Se efterföljande resultaträkning. 

Styrelsens tack 
Styrelsen ser med glädje och stor tacksamhet på, att så många medlemmar med glatt humör 
och stort engagemang har deltagit i och hjälpt till vid föreningens olika aktiviteter.  
Kontakterna och samarbetet med Stiftelsen fungerar mycket bra, vilket gynnar såväl Stiftelsen 
som Åsens Vänner. 
Avslutningsvis ett stort tack till föreningens medlemmar, Stiftelsens styrelse och all personal 
på Åsens by för gott samarbete och många trevliga stunder på Åsens by. 
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Åsens by 2022-06-02 

 

Veronica Åberg  Carola Albertsson  Mats Johansson  

 

 

Dorit Mühr Anette Ekerheim  Aron Hultin  

 

 

Marianne Törngren Ellinor Tryggvesson  Ulf Lundberg 
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FÖRENINGEN ÅSENS VÄNNER 

Resultaträkning 1 maj 2021–30 april 2022 

Behållning vid årets början 1/5 2021 

Bankkonto 8150-5 694 328 086-4  56 358,91   

 

Inkomster 

Medlemsavgifter 10 150,00 

Lotteri     6 210,00  16 360,00 

 

Utgifter 

Porto     4 390,00 

Åsens by (teklas tak) 25 000,00 

Bankavgifter   1 405,00 

Övrigt     4 060,00          34 855,00 

 

Förändring      -18 645,00  

Behållning vid årets slut 30/4 2022 

Bankkonto 8150-5 694 328 086-4   37 713,91 

 

Skulder:      0 

Fordringar: 0 

 

Gränna 2022-05-04 

Aron Hultin, Kassör 
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