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Alla som vill få sin faktura från kom-
munen elektroniskt, direkt till sin 
internetbank kan nu göra en anmälan 
via sin bank. E-faktura minskar risken 
för fel vid betalning eftersom belopp, 
OCR-nummer, och förfallodatum redan 
är ifyllt. Dessutom minskar miljö-
belastningen. E-faktura kan erbjudas 
för kommunens samtliga fakturor som 
avser privatpersoner. 

Camilla Ignell

Mer information 
finns på:
www.askersund.
se/efakturae

DET KÄNNS I kropp och själ att vi går 
mot ljusare tider – varje vecka blir det 
märkbart ljusare. Man riktigt känner hur 
lust, mod och engagemang genomsyrar 
kroppen inför det vi har framför oss!

ÅRET EFTER ETT valår brukar för min 
del bli lite extra spännande. Denna 
mandatperiod har det tillkommit en hel 
del nya förtroendevalda som tillför tankar 
och idéer om den framtida utvecklingen i 
kommunen. Det ger lite extra energi och 
utmaningar för tjänstemannaorganisatio-
nen att möta detta. I år har vi dessutom 
gjort en förändring i nämndorganisatio-
nen: Vi har slagit samman Kultur- och fri-
tidsnämnden och den tekniska nämnden. 
Syftet är samordningsvinster och genom 
att minska vår sårbarhet kan vi uppnå en 
högre kvalitet.

EN ANNAN FÖRÄNDRING är att vi 
bildar ett nytt avfallsförbund tillsammans 
med Laxå, Lekeberg och Hallsbergs kom-
muner. Syftet är detsamma även här, dvs. 
en större organisation ger samordnings-
vinster och möjlighet till spetskompetens. 

Nytt år – Nya möjligheter!

Förvaltningskontoren finns samlade i 
rådhuskvarteret vid torget.
Kommunens växel 0583-810 00. 

Rådhusets öppettider:
Måndag–fredag kl 07.30–16.30 
Lunchstängt kl 12.00–12.45
Flextid tillämpas. 

2/4, 30/4, 13/5, 22/5 stänger vi kl 12.00.
15/5 öppet mellan 10.00–12.00.

Mer information om öppettider finns på 
www.askersund.se

Felanmälan under kontorstid
VATTEN & AVLOPP 0583-102 22

GATA/PARK Bo Lindh, 0583-810 58
Marcus Wikström, 0583-810 45

GATLJUS Marcus Wikström, 0583-810 45

Felanmälan efter kontorstid
VATTEN & AVLOPP 0583-102 22

GATA/PARK 0583-102 47

FASTIGHET 0583-102 45

För övriga frågor ring Askersunds 
kommuns växel 0583-810 00.

Öppettider 
och felanmälan

Askersunds kommun, 696 82 Askersund
E-post: bo@askersund.se
www.askersund.se

Bo i Askersund är en informationstid-
ning för alla som bor och verkar i Asker-
sunds kommun. Tidningen utkommer 
fyra gånger per år och dis tribueras till 
hushåll och företag. Du som inte bor i 
kommunen kan kostnadsfritt prenume-
rera på tidningen, antingen via e-post 
eller som papperstidning. Denna tidning 
och gamla nummer finns även som pdf-
filer på hemsidan 
www.askersund.se/boiaskersund

Ansvarig utgivare: Madeleine Andersson
Framsida: Sveriges hemligaste skärgård. 
Foto: Mattias Mattsson 
Grafisk form och produktion: Bild & 
Kultur AB 
Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB

Årets första nummer av Bo i Askersund 
bjuder på information och idéer inför 
sportlovet, lägesrapporter om diverse 
investeringsprojekt och även första 
avsnittet av Jessicas Krisskola, som kom-
mer att pågå under året. Som du kanske 

har lagt märke till har 
tidningen också ett 
nytt utseende, i enlig-
het med kommunens 
nya grafiska identitet. 
Trevlig läsning!

Henrik Olofsson
Tillfällig redaktör

Bästa läsare!

Askersunds kommun 
erbjuder e-faktura

VI HAR BLIVIT fler invånare i kom-
munen under 2014 och efterfrågan på 
bostäder är stor. Många har anmält sitt 
intresse för att bo i Västra Strandparken 
och vi hoppas verkligen att byggnationen 
av lägenheterna kan påbörjas innan året 
är slut.

BYGGNATIONEN AV SJÖÄNGEN 
kommer att vara intensiv 
under hela 2015. Det kom-
mer periodvis säkert att vara 
en del olägenheter under 
byggtiden, inte minst i 
trafiken. Det är mycket 
byggmaterial som ska 
till området. Men 
det är angenäma 
problem och också 
av övergående art.

Vi ser fram mot 
ett spännande och 
intensivt år 2015!

Foto: Erik Gunnarsson

Roland Degerfeldt blev historiens allra första 
”Årets Zinkgruvian”. Priset är ett samarbete 
mellan Zinkgruvans nybildade framtidsgrupp 
och Zinkgruvan Mining. Zinkgruvan Minings 
VD Bengt Sundelin delade ut priset. 

– Det är viktigt att uppmärksamma 
eldsjälar, poängterade Bengt. 

Roland Degerfeldt, som i många år har 
jobbat för att göra Zinkgruvan till en ännu 
bättre plats att bo och verka på, fick ta emot 
diplom och en check på 8 000 kronor.

Årets 
Zinkgruvian

Bengt Sundelin och Roland Degerfeldt.
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Kommunchef  
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Med stor glädje kan vi nu presentera 
Askersunds kommuns blogg ”Att 
vara en Askersundare”. Här kan du 
läsa om roliga händelser och få 
snabba uppdateringar om vad 
som är på gång i kommunen. 

Vi kommer att visa upp våra fantas-
tiska företagare och invånare och även 
skriva om vad som händer i kom-
munen. Tävlingar kommer att utlysas 
och olika tips kommer att ges, så håll 
ögonen öppna!

Du som företagare har också en 
unik chans att visa upp din verksamhet, 
vad du har för erbjudanden och berätta 
om happenings och event. Detta gäller 
såklart även för föreningar och andra 
organisationer. 

– Vi ser på kommunens hemsida att 
det finns ett stort intresse av att läsa ny-
heter från Askersund, och vi har många 
besökare från hela Sverige, i topp ligger 
Örebro, Stockholm och Kumla. Det är 
jättekul! Nu möter vi efterfrågan i yt-
terligare en kanal via bloggen och visar 
upp vad Askersund har att erbjuda, 
säger Linda Stenmark, kommunens in-
flyttningslots, som ansvarar för den nya 
bloggen. Bloggen hittar du på adressen 
http://attvaraenaskersundare.se 

Lena Larje
Vikarierande kommunikatör

Vad vill DU läsa om?
Tipsa gärna Linda om en händelse eller 
kanske en speciell person som borde 
intervjuas! Mejla på linda.stenmark@
askersund.se eller ring 0583-810 23.

Att vara en 
Askersundare! 

I slutet av förra året tecknade kom-
munen och det lokala byggföretaget 
ÅV-Bygg ett reservationsavtal där 
företaget har option på 14 tomter för 
att bearbeta marknaden och sedan 
bygga villor. 

Tomterna på Edö går precis som tidigare 
att köpa men nu kan kunden även välja 
att teckna ett så kallat tomträttsavtal, där 
man betalar en årlig tomträttsavgift. Att 
bygga på en tomträtt innebär samma sak 
som att bygga på en friköpt tomt rent fast-
ighetsrättsligt. Kunden kan även inleda 
med att teckna ett tomträttsavtal för att 
senare köpa tomten. 

En familj har tecknat tomträttsavtal 
och byggnationen är på gång att starta. 

Intressant med 
tomträtter på Edö

Flera har anmält intresse för tomterna, 
och nu pågår arbete för att ta fram lämp-
lig hustyp i enlighet med varje familjs 
önskemål och tomtens beskaffenhet. 

Under våren kommer också båtbryg-
gor att anläggas alldeles nedanför områ-
det. Varje tomt kommer att ha option på 
en bryggplats.

Peter Letskog, VD på ÅV-Bygg är 
entusiastisk över det intresse som pro-
jektet har rönt och påpekar att det är ett 
attraktivt område med närhet till centrala 
Askersund. Peter påtalar även att de nya 
båtbryggorna förstås är ”pricken över i” 
eftersom området då blir extra intressant 
för båtägare.

Madeleine Andersson

Planeringen av nya bostäder i Västra 
Strandparken går vidare. Styrelsen för 
Askersunds Kommunfastigheter AB 
som äger området har nyligen beslutat 
att ge Peab AB en förstudietid på fyra 
månader, då de visat intresse för att 
bebygga hela området. Därefter fattar 
styrelsen beslut om man antar deras 
förslag eller inte. 

Just nu har cirka hundra personer anmält 
intresse för boende i Västra Strandparken! 
Av dessa har ett sextiotal personer svarat 
på en enkät om hur man önskar sitt bo-
ende. Många är intresserade av samtliga 
alternativ; radhus eller lägenhet med 
olika upplåtelseformer. 

Det finns ett mycket stort intresse för 
de tolv radhusen men även för lägenheter 
i bostadsrättsform. Boendeytan varierar 

Nya bostäder i 
Västra Strandparken

mellan 80 och 130 kvadratmeter. De 
som önskar radhus anger oftast en större 
boendeyta och fler rum än de som önskar 
lägenheter. Många har även uttryckt 
önskemål om större förråd, balkong osv. 
Enkätsvaren med kommentarer har delgi-
vits Peab. 

I området pågår för närvarande mark-
sanering samt grävning för infrastruktur. 
Detta ska vara klart till våren. ”Kontoret” 
har fått sina första hyresgäster på plan 2. 
Psykolog Frode Nergaard bedriver verksam-
het i halva utrymmet, och PW Scandinavia 
AB som jobbar med laseranalyser inom 
tillverkningsindustrin huserar i den andra 
halvan. Bottenvåningen på 90 kvadrat är 
ledig för den som önskar en trevlig i lokal i 
bra läge.

 Madeleine Andersson

Frida 
Anthin Broberg 

är en av askersund-
arna du kan läsa 

om på nya 
bloggen.
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Bygg ett Attefallshus
Under förra året förändrades spelreg-
lerna för hur man får bygga på sin 
tomt. Här klargör vi reglerna för vad 
som gäller vid byggnation av ett Atte-
fallshus.

Sedan de nya reglerna trädde i kraft har 
sex ”Attefallshus” byggts i kommunen: ett 
komplementbostadshus och fem komple-
mentbyggnader (förråd, garage, växthus). 
På Sydnärkes Byggförvaltning bedömer 
Ove Sahl att byggandet förmodligen kom-
mer igång inför sommaren som kommer, 
och att det främst kommer att handla om 
extra hus på sommarstugetomter. 

Fortfarande ska ritningar lämnas in, 
och inget byggande får påbörjas förrän 
Byggförvaltningen gett dig startbesked. 
Skillnaden är att tillståndet är billigare än 
tidigare, och att byggförvaltningen kom-
mer godkänna fler bygglovsansökningar 
än tidigare, tack vare de nya reglerna. 

Informationen som följer gäller för en- 
och tvåbostadshus och fritidshus.

Attefallshus
Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad 
komplementbyggnad eller komplementbo-
stadshus som får vara max 25 kvadratmeter 
och ha taknockshöjd på högst 4,0 meter. 
För att få uppföra eller bygga till ett Atte-
fallshus inom detaljplan krävs en anmälan 
till byggnadsnämnden. Ett startbesked 
krävs för att få börja bygga och ett slutbe-
sked krävs för att få ta byggnaden i bruk.

Var på tomten?
Byggnaden måste uppföras i omedelbar 
närhet till ett en- eller tvåbostadshus. 
Placeringen får inte innebära att bostads-
husets hemfridszon utökas eller att alle-
mansrätten inskränks. Byggnaden måste 
vara fristående.

När man placerar ett Attefallshus när-
mare gränsen än 4,5 meter krävs berörda 
grannars medgivande. Den som bygger 
ska se till att ett medgivande finns.

Strandskyddet kan sätta stopp för At-
tefallshus. Inom sådana områden måste 
strandskyddsdispens sökas.

Attefallshuset får vara planstridigt
Attefallshus får strida mot bestämmelser i 
detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vilka krav gäller för huset?
Attefallshuset ska uppfylla de krav som ställs 
på byggnader i gällande lagar och regler. I 
Boverkets byggregler finns särskilda regler 
om bostadsutformning för små bostäder.

Källare, vind och loft?
Attefallshuset får byggas med källare så 
länge det är lämpligt, främst ur geotek-
nisk synpunkt. Det finns heller inget 
hinder mot att bygga vind eller loft, så 
länge alla utformningskrav och tekniska 
egenskapskrav uppfylls.

Tillbyggnad
Det finns också möjlighet att bygga till 

en befintlig friggebod så att den blir ett 
Attefallshus. I detta fall krävs dock en 
anmälan innan man bygger till. Attefalls-
huset får, både om det är ett komplement-
bostadshus och en komplementbyggnad, 
förses med ett bygglovsbefriat skärmtak 
över altan, balkong eller entré. Den sam-
manlagda arean av samtliga skärmtak 
som uppförs på tomten får inte överstiga 
15 kvadratmeter.

Till Attefallshuset får det däremot inte 
byggas en friggebod eller ytterligare ett 
Attefallshus. Man får inte heller göra en 
bygglovsbefriad tillbyggnad på 15 kvadrat-
meter, inreda ytterligare en bostad eller 
bygga två takkupor.

Välkommen att kontakta Sydnärkes Bygg-
förvaltning om just din idé!

Ove Sahl

Sydnärkes kommunalförbund är nu bil-
dat. Förbundet ansvarar för avfallshan-
teringen i Askersund, 
Hallsberg, Laxå och 
Lekeberg.

Förbundet kommer att 
ta över driften av de 
kommunala återvinnings-
centralerna och sophämt-
ningen. Fram till dess att 
förbundet ansvarar för avfallshanteringen 
fortsätter den som vanligt i kommunernas 
regi. Öppethållandetiderna på återvin-
ningscentralerna och hämtningsdagarna 
för hushållsavfallet är de samma som 
förut.

Våra målsättningar för förbundet är 
att förbättra avfallshanteringen i de fyra 
kommunerna i riktning mot en minskad 

mängd avfall, ett miljöriktigare omhän-
dertagande och att förbättra servicen för 
kommuninvånarna. 

De höga ambitioner som finns i 
Askersund, Laxå och i Lekeberg kommer 
förbundet att ta till vara och utveckla. 
I Hallsbergs kommun ska förbundet ta 
fram en ny plan för hur avfallet där ska 
tas omhand. Förbundet kommer också 
framöver att utarbeta en gemensam av-
fallsplan för alla fyra kommunerna.

I Askersund kommer kommunen att 
bygga en ny återvinningscentral som 
kommer att ersätta den som idag finns på 
Vapenvägen. När den är färdigbyggd kom-
mer förbundet att ta över driften även av 
den. 

Hallsbergs kommun är den enda idag 
av de fyra kommunerna där ingen separat 
insamling av matavfall sker. Detta kom-

mer förbundet att utreda under 2015 för 
att hitta en bra och miljöriktig hantering 
av det avfallet. I Hallsbergs kommun kom-
mer förbundet inledningsvis att fortsätta 
med att hämta hushållsavfallet med egna 
sopbilar. Hur det blir i fortsättningen där 
kommer att utredas.

Förbundet kommer inom kort att 
skapa en egen hemsida med kontaktupp-
gifter till förbundet och dess personal och 
där informationen som idag finns på kom-
munernas hemsidor om avfall kommer 
att läggas ut. Länk till förbundets hemsida 
kommer att finnas på respektive kommuns 

hemsida. Vi återkommer 
med närmare informa-
tion när den är tillgänglig.

Leif Welander
förbundschef

Samarbete i Sydnärke i avfallsfrågor

TRÅNGT I STUGAN?
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Racingrummet på Hotell Norra Vät-
tern är nog det närmaste många av 
oss kommit riktig racing. Efter tio år 
tyckte ägarna och bröderna Micke och 
Jörgen Jacobsson att det var dags för 
en uppfräschning. Eftersom de båda är 
porscheentusiaster var temat enkelt – 
Porsche Martini Racing.

Porsche Martini Racing med sina karak-
täristiska blåa och röda ränder slår nog 
an en nostalgisk sträng i de flesta motor-
intresserade. I september började Micke 
och Jörgen vända upp och ner på internet 
på jakt efter allt som kunde höra hemma i 

Ta chansen! Kör Porsche på hotellet

Känner du till att vi har ett växande 
läkemedelsföretag i Askersund? Det 
var i mitten av 2000-talet som Abigos 
produkter började tillverkas i egen 
regi i Askersund,  lokalen blev snabbt 
för liten och 2008 flyttade företaget 
till egna lokaler på Vapenvägen som 
invigdes av dåvarande socialminister 
Göran Hägglund. Idag har företaget 
ett 50-tal anställda i Askersund. Ambi-
tionen är att fortsätta växa och planer 
föreligger på utökning av byggnaden, 
som redan idag är trång. Men vad gör 
de egentligen?

Abigos affärsfilosofi bygger på en kvalifi-
cerad forsknings- och utvecklingsverksam-
het av bland annat sårläkningsproduk-
ter. Mest välkänt är kanske produkten 
Sorbact, ett förband som har bakterie- och 
svampbindande effekt. När förbandet byts 
avlägsnas bakterierna. Inga gifter frisätts 
eftersom inga bakterier dödas, de bara 

lyfts bort från såret. Förbandet är en unik 
patenterad svensk uppfinning och Sorbact 
kan nu köpas i 60 länder. Utöver förban-
den har Abigo en rad andra patent på 
läkemedel, vitaminer och mineraler.

– Vi är ett komplett  bolag med egen 
forskning, utveckling, produktion i Sverige 
samt med internationell marknadsföring, sä-
ger Jan G. Smith, som tillsammans med sin 
bror Leif äger hundra procent av bolaget. 

Sammanlagt har Abigo för närva-
rande hundra anställda och dotterbolag i 
Finland, Danmark och Norge. Företagets 
huvudkontor och FoU-avdelning med dess 
mikrobiologiska labb finns i Göteborg 
medan tillverkningen sker i Askersund 
under ledning av platschefen Fredrik 
Stenbäcker. Nu växer företaget starkt in-
ternationellt, men att flytta tillverkningen 
utomlands finns inte på kartan.

– Vi vill växa vidare i Sverige. Vi är 
glada att vi hamnade just i Askersund, för 
här finns en anda som är speciell och vär-

Helena Wågemo packar Sorbact, en svensk uppfinning.

defull. Våra medarbetare är kvalitetsmed-
vetna, lojala, ambitiösa och de tar hand 
om varandra. Jag är i alla lägen en varm 
Askersundsambassadör, säger Jan.

Jan och Leifs filosofi är att det ska vara 
högt i tak i företaget, att personalen är 
stolt över sitt företag och har roligt på job-
bet. Jan poängterar vikten av att ha hög 
kompetens i huset och personal med lång 
erfarenhet.

– Hemligheten är att anställa folk som 
är duktigare än man själv, säger han.

Läkemedelsbranschen är både snårig 
och byråkratiskt krävande. Här har Abigo 
en styrka i att vara ett – relativt sett – litet 
bolag. Styrelsen utgörs av de båda brö-
derna, vilket ger en smidighet åt bolaget i 
sitt beslutsfattande. 

Nätverkande är ett honnörsord för 
bröderna Smith. De är aktiva i bransch-
föreningar och i forskningsvärlden, deltar 
på mässor i olika länder och bekostar 
kliniska studier av företagets produkter i 
bland annat i USA, Australien, Polen och 
Frankrike.

– Nej, det går inte att vara en ”fat cat” 
idag, som bara sitter och är nöjd. Man 
måste utvecklas, annars blir man från-
sprungen, sammanfattar Jan G. Smith. 

Text & foto: Maria Gunnarsson

Jan och Leif Smith. Foto: Abigo Medical AB.

det nya racingrummet. De hoppas att allt 
är klart för start i mitten av februari.

– I somras hade vi tre porscheträf-
far här på hotellet, och med det nya 
racingrummet hoppas vi kunna locka hit 
ännu fler, säger Jörgen.

Allting är inrett på detaljnivå och re-
sultatet vittnar om vad som händer när 
entusiaster ”går loss”. Lustgasbehållare 
har gjorts om till lampor, fälgar har blivit 
bordsfötter och gamla oljefat har förvand-
lats till soffor som pryds med namnen på 
olika porschemodeller. 

– Många tror att bilbanan är för barn-
kalas men så är det verkligen inte. Hela 
paketet med musik, bilbana och möjlig-
heten att ta en öl är främst anpassat för 
vuxna, säger Micke. 

Text & foto: Adam Ryberg

Abigo fortsätter växa
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Kan du fokusera? Skärma av allt runt 
omkring dig och bara gå in för upp-
giften? Då kanske skytte är något 
för dig. Åk till Skyllberg och testa ett 
luftgevär på sportlovet!

Skyllbergs Skytteförening grundades 
1940. Andra världskriget pågick och 
svenskarna låg i beredskap för att 
försvara landet om så skulle behövas. I 
hela Sverige bildades skytteföreningar, 
som blev en utbildningsbas för att 
träna goda skyttar. Skytteföreningarna 
ordnade också tävlingar och danser 
med musik av lokala band. Så även i 
Skyllberg. I föreningens lokal i Klysna 

vid Fågelsjön i Skyllberg hänger en affisch 
från 1941 som vittnar om att det inte bara 
var tråkigt med beredskapstid. 

Fyra dagar ”prova-på” på sportlovet
Dagens verksamhet i Skyllbergs Skytte-
förening handlar om sportskytte med 
luftgevär i flera åldersklasser. Träningen är 
öppen för tjejer och killar från 7–8 år och 
uppåt. Varje tisdagskväll är det träning in-
omhus i skyttepaviljongen i Klysna. Minst 
två instruktörer är med vid varje tillfälle. 

– På sportlovet kör vi prova-på-verk-
samhet under fyra dagar, berättar Kjell 
Fridh som är en av instruktörerna, och 
som själv tävlar så ofta han hinner. 

Nu är det snart dags för ett härligt sportlov för alla 
barn och ungdomar. Passa på att njuta av vintern och 
olika uteaktiviteter om vädret tillåter. Du kan gå skogs-
promenader, grilla korv, åka pulka, skridskor och skidor. 
Det finns också en mängd inomhusaktiviteter man kan 
sysselsätta sig med. Gå på bio, bowla, spela eller heja 
på kompisar på Sportlovscupen i futsal (innefotboll) 
eller besöka biblioteket.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt 
sportlovsaktiviteterna i ett program som har delats ut 
i skolorna. Du hittar det också på www.askersund.se. I 
programmet kan du läsa om en mängd aktiviteter och 

förhoppningsvis hittar du något som passar 
just dig.

Ett stort tack till alla arrangörer och ledare 
som ställer upp och ordnar med de olika aktivite-
terna.

Kultur- & fritid och alla andra arrangörer hälsar 
skollediga barn & ungdomar välkomna att delta 
i årets sportlovsarrangemang. Passa på att 
vara aktiv under sportlovet!

          Ann-Kristin Olsson
Fritidsintendent

SPORTLOV 2015

På sportlovsmåndagen är träningen 
hemma hos Kjell Fridh på hans egen 
bana i Mariedamm, 10.00–14.00. Tis-
dag, onsdag och torsdag 10.00–14.00 är 
det ”prova-på-skjutning” för barn och 
ungdomar i skyttepaviljongen i Klysna.

Ingen dyr sport
Årsavgiften i klubben är 100 kronor. 
Utrustning, ammunition och datatek-
nik står klubben för. Det är bara att 
komma. Skjutsande föräldrar kan ta 
en fika och följa sina skyttars träffar på 
dataskärmen på väggen i kafferummet.

Under året brukar Skyllbergs Skytte- 
förening delta i tävlingar på andra or-
ter. Det är också Skytteföreningen som 
varje år medverkar i arrangemanget av 
Valborgsfirandet på Skyllbergsvallen. 
Klubben är också öppen för att ta emot 
företag som vill ha en annorlunda 
tävlingskväll med jobbet.

Hitta hit
Från Skyllberg följer man vägen mot 
Kårberg ca 500 meter. Ta av till höger 
precis innan bron, och följ grusvägen 
ca en kilometer. Vägen går längs ett 
vattendrag. Skyttepaviljongen ligger på 
vänster sida, som enda hus. Fågelsjöns 
badplats är närmsta granne.

Text & foto: Maria Gunnarsson

Luftgevärsskytte i Skyllberg

Marie Wennberg är en av
Skytteföreningens instruktörer.
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Rönneshytta Allaktivitetsförening, eller 
Korpen, arrangerar det mesta som sker 
i Rönneshytta.  Föreningen, som star-
tade under slutet av 80-talet, står bland 
annat bakom sommarfester, julgrans-

plundringar och tipspromenader.

Under sportlovet kommer före- 
ningen arrangera tipsprome-
nad och korvgrillning vid 
Rönneshytta skola för barnen. 
Tidigare har de även arrang-
erat pulkaåkning men då 

intresset svalnat har föreningen 
valt att satsa på andra aktiviteter 

istället. 
– Vi hoppas kunna arrangera mer 

men de andra aktiviteterna är fortfaran-
de på planeringsstadiet, säger kassören 
Christina Carlsson.

Förutom att arrangera aktiviteter 
ansvarar Korpen bland annat för Lokalen, 
en samlingslokal som ligger ett stenkast 
från varuhuset och motionsspåret.

– Kommunen står för strömmen men 
att underhålla spåret är upp till oss, säger 

Den första sportlovshelgen kommer 
föreningen AskersundsLAN att arrang-
era ett LAN i Sjöängsskolans matsal. 

LAN-et blir det 44:e i föreningens 10-åriga 
historia. De senaste åren har två LAN om 
året arrangerats i Askersund. Det gemen-
samma är deltagarnas intresse för datorer 
och spel. Det är även en social samman-
komst där deltagarna får tillfälle att träffa 
likasinnade. 

Storleken på ett LAN kan variera från 
två till flera tusen deltagare. Förutom att 
spela datorspel är det kul att träffas. Man 
kör tävlingar och olika händelser arrang-
eras ofta, även tävlingar som egentligen 
inte har något med datorer att göra.  En av 
många kulturer kring LAN är att medver-
kande på träffarna visar upp sina datorer 
med diverse estetiska modifieringar, såsom 
fönster, färgade ljus och dylikt. Dessa mo-

föreningens ordförande Acke Karlsson.
Föreningen arbetar för att Rönneshytta 
även fortsättningsvis ska vara ett levande 
samhälle och är just nu i full fart med 
att välja ut vad man vill ha på lekplatsen 
som kommer att få sig en uppfräschning 
under året.

Text & foto: Adam Ryberg

difieringar begränsas inte bara till själva 
datorn, utan pryder ibland även skärm, 
högtalare och andra föremål som tagits 
med. Världens största LAN, Dreamhack, 
hålls på Elmia i Jönköping.  Vintern 
2014 hade de 22 483 unika enheter i sitt 
nätverk.

Är du intresserad att delta på nästa 
LAN eller vill ha mer information kan 
du kika in på föreningen LAN:s hem-
sida www.askersundslan.com.

Ann-Kristin Olsson

LAN i Sjöängsskolans 
matsal 13–15 februari

VI FRÅGAR…

LAN = när ett antal datoranvän-
dare träffas för att koppla sam-
man datorer i ett Lokalt nätverk 
(Local Area Network).

Smebacken.

Eldsjälarna i Rönneshytta

Alex Haglund 
Henriksson, klass 5
– Jag ska spela 
hockey. Jag är med i 
ett lag i Motala. Det 
blir träningar och 
seriematch. Och 
så ska jag vara 
barnvakt till mina 
kusiner.

barn i Hammars skola om de ska 
göra något särskilt på sportlovet

Lokalen och Smebacken kan hyras av 
både privatpersoner och företag. Ring 
Acke Karlsson på 0583-404 49.

Lina Pettersson, 
klass 5
–  Jag ska åka skidor 
i Kläppen med min 
familj.

Anna Karlsson 
Linde, klass 4
–  I år ska jag 
vara hemma och 
göra saker ihop 
med min familj.

Elina Schyrman, 
klass 4
– Jag ska till Sälen 
med min familj 
och åka skidor.

Elias Wäcklén, 
klass 5
– Jag ska åka 
slalom. Vi ska 
åka med familjen 
och kusinerna till 
Tänndalen.

HÄST-
TOKIG!
Se sportlovs-

programmet för kul 

aktiviteter på Stall 

Annika!
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Trafikverkets investeringar för att bygga 
dubbelspår av järnvägen genom vår kom-
mun tar nu fart. Vi tar pulsen på de olika 
etapperna från Hallsberg i norr till Jakobs-
hyttan i söder genom ett samtal med 
Trafikverkets projektledare Jonas Victorin 
och Linda Lindberg.

Hallsberg–Stenkumla
Efter att Trafikverket i juni 2014 fattade 
beslut om att gå vidare med utrednings-
alternativ fem har upphandling av en 
projektör gjorts. Denna väntas kunna 
presentera ett förslag på en mer detalje-
rad sträckning för järnvägen någon gång i 
början av hösten 2015.

 – Så snart detta förslag finns färdigt 
kommer vi att bjuda in till ett informa-
tionsmöte i trakten, säger Jonas Victorin. 
Byggstart beräknas tidigast 2020.

Stenkumla–Dunsjö
Trafikverket har tecknat avtal med 
Skanska för att bygga sträckan. Byggstart 
beräknas kunna ske i mars 2015 och då 
kommer även ett informationsmöte att 
hållas. I delsträckan ingår bland annat en 
ny järnvägsviadukt i Lerbäck och två väg-
broar i Rönneshytta. En parallellväg för 
biltrafik mellan Rönneshytta och Lerbäck, 
norr om järnvägen, byggs också.

Dunsjö–Jakobshyttan
I skrivande stund arbetar Trafikverket 
med upphandlingen av projektör för 
sträckan. Ett första informationsmöte för 
de som berörs av projektet hölls i Marie-
damm strax före jul. 

– Det är svårt att sia om byggstart för 
projektet, men vår bedömning är att vi 
kan komma igång på allvar tidigast 2019, 
säger Linda Lindberg.

Jakobshyttan
Den första sträckan som har byggts helt 
färdig är mötesspåret i Jakobshyttan. Spå-
ret är taget i bruk och fungerar mycket 
bra.

 – Denna anläggning har fungerat bra och 
driftsättandet var smidigt, konstaterar 
Jonas Victorin.

Du hittar mer information om de olika 
projekten på www.trafikverket.se/projekt 

Järnvägsprojektet

och söka dig fram till de olika väg- och 
järnvägsprojekt som Trafikverket driver 
i vår trakt. Det händer väldigt mycket de 
närmaste fem åren!

Henrik Olofsson

Vår regions arbetsmarknad bygger mycket på logistik 
och Hallsberg är en mycket viktig knutpunkt i landet. 
Utbyggnaden av järnvägarna är alltså en i högsta grad 
strategiskt viktig fråga för oss som bor och verkar i 
regionen. 

VI TAR PULSEN PÅ 

Från www.trafikverket.se 
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De som regelbundet besöker Asker-
sunds centrum har väl knappast kunnat 
undgå att byggandet av det nya kun-
skaps- och kulturcentret nu är i full gång. 

I förra numret av Bo i Askersund kunde 
vi berätta att byggnaden numera offici-
ellt heter Sjöängen, efter en omröstning 
bland kommunens invånare. Byggnatio-
nen följer den uppsatta tidplanen och 
Sjöängen förväntas invigas lagom till 
skolstarten 2016.

Jan Öholm, projektledare, rapporterar 
direkt från byggarbetsplatsen:

– Vi har haft tur med vädret hittills, 
annars kan kylan hindra oss en del. För 
närvarande armerar och gjuter vi bot-
tenvåningen. Kranen som ska montera 
stommen, alltså de pelare som håller 
upp våning två och tre, installeras just 
nu också. Lagom till utgivningen av Bo i 
Askersund kommer detta arbete att vara 
i full gång. Kranen kommer att vara pla-
cerad på byggnadens innergård och lyfts 
sedan bort när allt är klart.

För närvarande befinner sig cirka 30 
byggarbetare på plats, och fler ska det 
bli. Men samtidigt som byggandet pågår 
händer det mycket annat också.

– Nyligen har detaljprojekteringen av 
multisalen påbörjats, och det känns spän-

Lägesbeskrivning från Sjöängen

nande. Tillsammans arbetar vi för att få 
en sal som ska kunna erbjuda konserter, 
teater, dans, bio och konferens, en unik 
lokal i länet.

I takt med att huset skjuter upp ur 
marken håller även innehållet på att ta 
form. Verksamheterna som ska flytta in 
jobbar febrilt för att allt ska bli så bra som 
möjligt. Arbetet med husets nya funk-
tioner, som exempelvis konsthallen och 
multisalen, pågår också för fullt. 

– Det nya huset kommer att innebära 
stora förbättringar för verksamheterna, 
särskilt för skolan. Sen innebär ju Sjöäng-

en också nya möjligheter, inte minst till 
större evenemang. Visionen är att huset 
ska bli en mötesplats för såväl kommun-
invånare som besökare, säger kommun-
styrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Det är som sagt mycket som händer i 
ett byggprojekt av denna storlek, alltifrån 
beslut om vilken typ av dörrhandtag som 
ska användas till hur multisalen ska dri-
vas. Inom kort kommer det vara möjligt 
att följa byggnationen från kommunens 
hemsida, med bilder som uppdateras varje 
vecka.

Rasmus Torngard
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I augusti startade pilotprojektet 
anropsstyrd närtrafik på prov i Asker-
sunds kommun. 

Pilotprojektet pågår under ett år och ger 
boende i Svinnersta/Snavlundaområdet 
och Rönneshytta/Närkesbergsområdet 
möjlighet att ta sig till och från handel, 
service och sjukvård i Askersund. Efter ett 
år kommer projektet att utvärderas.

Gör så här:
1) Boka plats via 0771-47 47 19 minst två 
timmar före resan. Telefontid från 06.30. 
Du får en ungefärlig tid för upphämtning.
2) Fordonet plockar upp dig vid bostaden.
3) I Askersund finns hållplatser vid Coop, 
vårdcentralen, resecentrum och torget där 
du kan gå av och på. 

De båda områdena trafikeras på olika 
dagar. I Svinnersta/Snavlundaområdet 
kan man nyttja anropsbussen på tisdagar 
och torsdagar. I Rönneshytta/Närkesbergs-
området är det onsdagar och fredagar 

som gäller. En enkelresa kostar 40 kronor 
och kan betalas både kontant och med be-
talkort på fordonet. Fordonet anländer till 
Askersund ungefär 10.30 och hemresan 
påbörjas två timmar senare, 12.30. 

En satsning med fördelar
Den här sortens kollektivtrafik har många 
fördelar. Bland annat gör den anrops-
styrda närtrafiken att fler av kommunens 
invånare ges möjligheten att åka kollek-
tivt för att handla, besöka vårdcentralen 
eller utföra andra ärenden i tätorten. 

– Den här servicen kan alla dra nytta 
av och är ett bra komplement till den 
ordinarie kollektivtrafiken, säger Terese 
Berger, trafik- och transporthandläggare 
på Askersunds kommun.

Region Örebro Län står bakom sats-
ningen och de fordon som används är de 
som annars kör färdtjänst och sjukresor. 
Fordonen har ofta mycket att göra under 
morgnar och kvällar men har under da-
gen lågtrafik och kan användas till annat. 

Provat den anropsstyrda närtrafiken?

När: Rönneshytta/Närkesberg kan resa 
onsdag och fredag. Svinnersta/Snav-
lunda kan resa tisdag och torsdag. 

Ankomst Askersund: Cirka 10.30
Hemresa från Askersund: 12.30

Hur: Beställ på tel 0771-47 47 19 gärna 
någon dag innan, men minst två timmar 
innan resa. Bokningstjänsten öppnar 
kl 06.30. Hämtning och avlämning
vid resenärens bostad.

Hållplatser i Askersund: Coop, vårdcen-
tralen, resecentrum och torget.

Kostnad: 40 kronor per enkelresa oav-
sett reslängd. Betalning sker i fordonet, 
kontant eller med betalkort.

Text & foto: Adam Ryberg
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I samband med olyckor, kriser, kata-
strofer och andra liknande plötsliga 
händelser blir vi utsatta för starka in-
tryck och känslomässiga påfrestningar. 
Samhällets räddningsresurser som 
räddningstjänst, polis och sjukvård är 
inte alltid tillräckliga utan det kan fin-
nas behov av ytterligare resurser som 
kan vara till hjälp och stöd för dem 
som drabbas.

POSOM-gruppen består av representanter 
från socialtjänst, skola, polis, kyrka, primär-
vård och räddningstjänst. Deras uppgift är 
att samverka och snabbt organisera och 
leda ett psykiskt och socialt omhänder-
tagande av människor som drabbats av en 
kris men inte fått fysiska skador. Målet för 
verksamheten är att ge de drabbade ett 
sådant omhändertagande att det förebyg-
ger psykisk ohälsa på lång sikt.

Föräldrarnas 
separation är 
en stor om-
ställning för barnen. När vuxna 
har behov av att prata vänder de 
sig till andra vuxna. Men vem 
pratar barnen med?

I mitten av mars startar Familje-
centralen en gruppverksamhet för 
barn till skilda föräldrar. Syftet med 
gruppen är att barnen ska få möjlig-
het att prata om hur livet ser ut och 
hur de känner sig, träffa andra barn 
i liknande situation, arbeta med att 
stärka sin självkänsla och öka med-
vetenheten om sina egna behov.

Träffarna  vänder sig till barn i 
åldern 8–11 år och följer ett pedago-
giskt program med tydlig struktur. 
Barnen arbetar utifrån olika teman 
med övningar, lekar, rollspel, bild 
och samtal. Gruppen består av 4–8 
barn som tillsammans med två 
ledare träffas under ca 1,5 timmar, 
en eftermiddag i veckan vid 9–10 
tillfällen.

Kontakta oss om du är intresserad 
Gullvi Lönnström 
0583-820 08, 070-241 99 58, 
gullvi.lonnstrom@askersund.se
Erika Föllinger
0583-820 12, 072-222 15 01, 
erika.follinger@askersund.se

Gruppen kan t.ex. hjälpa till med att upp-
rätta ett informations- och stödcentrum 
för anhöriga och vänner vid större olyckor 
med flera olycksdrabbade inblandade. De 
kan också ordna praktisk hjälp vid kris-
situationer, och hjälpa människor vidare 
efter akuta insatser till andra resurser i 
samhället för hjälp på längre sikt.

POSOM står för Psykiskt Och Socialt 
OMhändertagande vid krissituationer, 
stora olyckor och katastrofer. Gruppens 
representanter nås via kommunens växel 
på 0583-810 00 under ordinarie öppetti-
der. I en akut situation, utanför ordinarie 
öppettider, är det polis eller sjukvård som 
man kan kontakta.

Lena Larje
Vikarierande kommunikatör

Grönområden i och omkring Askersund, 
Åmmeberg och Åsbro har inventerats, 
beskrivits och klassats och en grönstruk-
turplan har sammanställts. Nu vill vi ha 
synpunkter från dig som bor i kommunen. 
Planen kommer dels vara vägledande vid 
planering och skötsel, dels fungera som 
kunskapsbank och underlag.

Remissversion av både plan och områ-
desbeskrivningar finns på miljöförvaltning-
ens hemsida www.sydnarkemiljo.se under 
fliken ”Natur”. Här kan alla kommunin-
vånare ta del av arbetet som gjorts, och 

Den uppmärksamme har sett att insatser 
har påbörjats i Åsbro i området där arbete 
med impregnering av stolpar och slipers 
har bedrivits under nästan 100 år. 

Verksamheten har pågått ända fram till 
år 2011 och utförts med metallsalter, fram-
förallt arsenik och kreosotolja, vilket har 
lett till förorening av marken i området. 
Det är flera olika verksamhetsutövare som 
har bedrivit impregnering på platsen, bl.a. 
Statens Vattenfallsverk. Staten ansvarar, 

Grönområden i din närhet!

Sanering av impregneringen i Åsbro 

Krisstöd vid 
katastrofer 
och olyckor
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genom Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) för att genomföra efterbehandlings-
åtgärder på platsen.

Under hösten 2014 har schaktsanering 
av östra upplagsområdet genomförts. Ca 
44 000 ton förorenad jord har fraktats till 
SAKAB för omhändertagande och återfyll-
nad har skett med rena massor. Den totala 
kostnaden för saneringsinsatserna är svår 
att bedöma men beräknas uppgå till minst 
150 MSEK. Regeringen fick avslag på den 

budget i vilken de föreslog att mer statliga 
pengar skulle avsättas för efterbehandling 
av förorenade områden, vilket kommer att 
påverka insatserna för 2015. För Åsbros 
del innebär det att fokus den närmaste 
tiden kommer att ligga på att planera och 
projektera för kommande åtgärder, och 
i samband med detta kommer ett infor-
mationsmöte för allmänheten att hållas i 
Åsbro. 

Andreas Johansson

under remissperioden 10 januari till 10 
mars finns möjlighet att inkomma med 
synpunkter.

Frågor kan ställas och synpunkter 
lämnas till Sara Iinatti, enklast via mail 
sara.iinatti@sydnarkemiljo.se men även 
på telefon 0584–47 34 01. 

Sara Iinatti

TYCK TILL OM 
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situation. Kommunen ska kunna leda och 
organisera sina verksamheter även vid en 
krissituation. 

Krisledningsstab
Kommunen har en krisledningsstab som 
leder det operativa arbetet vid en kris. 
Staben består av chefer, tjänstemän och 
andra nyckelpersoner. Sammansätt-
ningen anpassas till rådande krissituation, 
och staben samverkar med t.ex. polis, 
räddningstjänst, länsstyrelse och andra 
myndigheter. Staben ansvarar också för 
att sprida information, både externt och 
internt. Alla kommuner måste enligt lag 
ha en krishanteringsplan och kriskommu-
nikationsplan. 

Krisledningsnämnd
När krisen kräver snabbare prioriteringar 
och beslut än vad den normala organi-
sationen kan hantera kan krislednings-
nämnden träda i kraft. Ett sådant tillstånd 
brukar kallas för en extraordinär händelse.

Krisledningsnämnden utgörs av kom-
munstyrelsens arbetsutskott. Nämnden 
har krisledningsstaben till hjälp. Krisled-
ningsnämnden får fatta beslut om att 
överta hela eller delar av verksamhetsom-
råden från nämnder i kommunen i den ut-
sträckning som är nödvändig med hänsyn 
till krisens art och omfattning. Reglerna 
i kommunallagen gäller fortfarande i en 
krissituation. 

Vad är en kris?
Man vet aldrig när en kris inträffar. En 
kris är en händelse som drabbar många 
människor och stora delar av samhället 
och hotar grundläggande värden och 
funktioner. Exempel på kriser är branden 
i Västmanland, stormen Gudrun eller ett 
avbrott i dricksvattentillförseln. 

Krisberedskap handlar om att före-
bygga, motverka och hantera en kris. 
Den absolut viktigaste förväntningen på 
samhället från den enskilda individen är 
information – både före, under och efter 
en krissituation. En samhällskris påverkar 
människor personligen och de flesta anser 
att de själva kan göra något för att för-
bereda sig inför en krissituation. Många 
anser också att de själva inte är tillräckligt 
väl förberedda för olika krissituationer.

Risk- och sårbarhetsanalys 
Alla kommuner gör en risk- och sårbar-
hetsanalys. Analysen är stommen i det 
förebyggande arbetet som kommunen 
bedriver. Ett exempel på förebyggande 
åtgärder är det reservkraftverk som instal-
lerades vid Rådhuset för några år sedan. 
Andra förebyggande åtgärder är att se 
över rutiner och handlingsplaner och att 
utbilda den personal som kommer att 
vara delaktig i krisarbetet.

Krisberedskap
Stora som små kriser uppkommer dag-
ligen. De flesta olyckor hanteras av vår 
räddningstjänst Nerikes Brandkår. I situa-
tioner där samhällsviktiga funktioner slås 
ut och där räddningstjänstens resurser 
inte räcker till måste kommunen stå redo 
att hantera det som inträffat. Kommunen 
har alltid ansvar för sina medborgare 
och det gäller även vid en större kris-

Jessica Kärrlander är säkerhetskoordinator på Nerikes Brandkår och har 
det övergripande ansvaret att samordna och organisera Askersunds kom-
muns krisberedskap. Jessica bor mitt i Askersund och jobbar även som 
deltidsbrandman.

Vi kommer i årets fyra nummer av Bo i Askersund att berätta om kris-
beredskap i kommunen. Vi kommer också ta upp vad du kan göra för att 
förbättra dina förutsättningar att hantera en krissituation. 

Krisberedskap

En extraordinär händelse inträffar sanno-
likt inte så ofta, men kommunen behöver 
vara förberedd för att kunna hantera 
både små och stora krissituationer. För 
när krisen inträffar, drabbar den alltid en 
kommun.

Läs mer om 
Askersunds kommuns krishanteringsarbete på vår hemsida. 
www.askersund.se/

tryggochsaker

SÄKERHETSSKOLA
1

Skogsbranden i Västmanland den 31 juli 
2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av 
Surahammars kommun, nära gränsen till 

Sala kommun. Räddningsinsatsen avsluta-
des officiellt den 11 september.

Foto: Anders Ekeblad/Sveaskog

JESSICAS
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Turist-
broschyren
I slutet av januari 
skickades årets 
nya turistbroschyr 
ut till hushåll och 
företag. Önskar du 
fler exemplar av 
broschyrer är du 
välkommen in till 
oss på turistbyrån! 
Trevlig läsning!

Passa på att gå på teater, konsert eller 
konstutställning på hemmaplan. För 
fler evenemang besök Askersunds eve-
nemangskalender på vår hemsida
www.visitaskersund.se.

14–21 februari Sportlovscupen – en futsal-
cup för alla fotbollsälskare
Varje speldag rymmer en åldersklass. Vissa 
dagar är det både kill- och tjejlag. Finaler 
varje kväll. www.sportlovscupen.nu

27 februari–28 mars Triss i Stress – vårens 
fars på Lerbäcks Teater.
En hejdlös fars i tre akter som innehåller allt 
från fantastiska förvecklingar och makalösa 
missförstånd till skruvade snurrigheter i 
sann ”Lerbäcks Teater-stil”. 

18 april Garderobsrensningsdag
Passa på att rensa hemma och skänk dina 
överblivna kläder, skor, textilier och leksaker 
till hjälpverksamhet. I utbyte får du rabatt-
kuponger som du kan använda hos våra 
lokala handlare.

18 april Askersunds Manskör sjunger 
Stevie Wonder
Manskören ger två konserter, kl. 15.00 och 
19.00 i Folkets Hus i Askersund och bju-
der på en fartfylld show med musik 
ur Stevie Wonder-repertoaren.

29 april Vårmarknad
Askersunds gator fylls med 
marknadsstånd, varor och nöjda 
besökare. Kom och gör ditt 
marknadsfynd!

1–3 maj Konstrundan
Många av traktens konstnärer, konsthant-
verkare och fotografer öppnar upp sina 
ateljéer och hem  för besökare under helgen. 
Här ges en unik möjlighet att få kliva in i en 
konstnärs egen värld.

– vid Sveriges hemligaste skärgård!
2015

 

Evenemangstips

En tävling/rebus 
för oss med barna- 
sinnet kvar! 
Skicka in svar på 
bo@askersund.se 
senast 10 april.

NU PÅ ASKERSUNDS BIBLIOTEK
NYA ÖPPETTIDER 
måndag kl 12.00–19.00
tisdag kl 12.00–18.00
onsdag kl 10.00–18.00
torsdag kl 10.00–18.00
fredag kl 10.00–16.00
lördag kl 11.00–14.00 (sept–april)

DATASTUGA MED ABF
För dig som känner dig osäker kring 
datorer och internet. Ta med egen 
dator eller låna.

3 mars drop in kl 14.00–17.00
7 april drop in kl 14.00–17.00

Plats: Askersunds bibliotek

UTSTÄLLNINGAR
Februari: ”Skaparlust” 
Av Rondellen, daglig verksamhet LSS

Mars: ”Färgprakt” 
Av IngBritt Lundh, Örebro

Nya 
tidskrifter
Vi har över 100 
olika tidningar och 
tidskrifter att välja 
på! Nu också Allt 
om MTB, Husbil & 
husvagn och Nära.

Låna 
sällskaps-
spel!
Har snön smält 
bort och det inte 
är väder för vintersport? Visste du att vi 
har spel för utlåning på biblioteket? Vi har 
bland annat Alfapet, Fia med knuff och 
Trivial Pursuit. Lånetid är 14 dagar.  

Följ Askersunds bibliotek  på    Facebook!

VINNARE AV 
JULKORSORDET!
Många har löst julkorsordet och 
vi har fått in 103 svar!
Första priset, ett presentkort på 
1000 kr går till Saisamon Najaro-
en, Markebäck, Askersund. Andra 
priset, ett presentkort på 300 kr 
går till Barbro Andersson, Aspa 
429, Aspabruk och tredje priset, 
ett presentkort på 200 kr går till 
Lennart Jansson, Gålsjögatan 1B, 
Askersund. Presentkorten finns 
att hämta på Askersunds Turist- 
& Evenemangsbyrå. GRATTIS!
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23–29/3 GET ONLINE WEEK

23/4 VÄRLDSBOKDAGEN

Bibliotekens 
sportlovsaktivi-
teter hittar du i 
sportlovspro-

grammet & på 
www.askersund.se

R
eb

us
: M

ar
ia

 G
un

na
rs

so
n

ARRANGÖRER!
Glöm inte anmäla 
ert arrangemang 
till Turistbyrån.


