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Norra Aspamarkens Bygdelag 

 - verksamhetsberättelse 2011  
 

 

 

Styrelsen  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Anita Karlsson, Sörbytorp 

V ordförande: Göran Sjöholm, Stora Ernsjötorp 

Sekreterare:  Berit Karlsson, Lilla Kampetorp 

Kassör:  Kerstin Gustafsson, Lilla Björstorp 

Ledarmöter:  Kurt Karlsson, Lövåsen 

  Börje Orrvik, Långstorp 

Styrelsesuppleant: Ebbe Karlsson, Sörbytorp 

 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. 

 

Sammanträde nr 1 (2 feb) Planering inför årsmötet, kommande aktiviteter samt 

information om bredband i Tiveden. 

 

Sammanträde nr 2 (23 mars) Vi tog del av kommunens vindbruksplan, styrelsen beslöt att 

vi skulle lämna in synpunkter angående områdena ”Nordhult” och ”Björnamossen”, samt 

fastställde årets program. 

 

Sammanträde nr 3 (11 maj) Anita K. informerade om kanalisationen och om de sökta 

pengarna till detta. Vi beslöt att anordna ett informationsmöte och inbjuda Bengt Larsson. 
 

Sammanträde nr 4 ( 29 jun) Rapport om informationsmötet i Sörbytorp. Styrelsen lämnar 

in ett samrådssvar till Askersunds kommun angående ”Vindbruksplanen”. 

 

Sammanträde nr 5 (1 sep) Planering inför mildagen, berättarkväll i Åboholm samt 

julbordet. 
 

Arbetsmöten 
Styrelsen har utöver sammanträden haft arbetsmöten i olika grupperingar. Programblad har 

sammanställts, resan till Östergötland har planerats, julbordets meny har fastställts samt inköp 

till olika sammankomster. 

 

Representation 
 

Anita och Ebbe har deltagit i tre olika informationsmöten om bredband och fiber. 

Anita är bygdelagets representant i ”Dialog Tiveden”. 

Anita och Berit deltog i kommunens byalagsträff i Folkets hus i 30 nov. 

 

Kanalisation i Tiveden/Äskebäcken – Åboholm 
Arbetet med kanalisation fortsätter. Offert har inkommit från två företag. Anita har undersökt 

om det går att samförlägga med Vattenfall resp. Fortum när de ska lägga ner jordkablar. 
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Guidning i område ”Nordhult” 
Den 7 april inbjöd styrelsen kommunekologen Carolina Hillerdal och politiker på en 

guidning i det tilltänkta vindbruksområdet ”Nordhult”. Vi ville visa de natur- och 

kulturvärden som området representerar. 

 

Medlemmar 
Antalet betalande medlemmar var 2011-12-31, 82 vuxna och 6 barn 

Under året som gått har en av bygdelagets medlemmar avlidit, Bojan Karlsson. Hon var en av 

entusiasterna i vårt bygdelag och vi saknar henne mycket. 

 

Aktiviteter månad för månad 
 

Mars 
Fredagen den 4 mars var det årsmöte i Lillstugan, Stora Gryten, 23 medlemmar deltog. Efter 

årsmötesförhandlingarna serverades smörgåstårta och kaffe. 

 

April 
Den 14,15och 16 april revs milan. Det var ca 10-15 personer/dag, som arbetade flitigt. 

Resultatet blev 560 säckar. 

 

Röjning och målning av lederna skedde under senare hälften av april  

 

Maj 
 

Den 14 maj gjorde vi en bussresa i Östergötland. Vi besökte Kulla Kornett gård, Omberg, 

Hästholmen samt motormuséet i Motala, 35 deltagare 

 

Den 21 maj, gökkväll hos Ulla och Göte i Nytorp. Vi hörde göken fram på kvällskvisten, 22 

personer deltog. 

 

Juni 
Onsdagen den 8 juni var det informationsmöte i Sörbytorp. Daniel Bergström, IT-ansvarig i 

Askersunds kommun informerade om varför staten går in med bidrag till utbyggnaden av 

bredband. I vårt fall med handlar det om kanalisation. Han påpekade att detta var ett 

guldtillfälle för oss i bygden. 
 

Juli  
Fagertärnsdagen den 3 juli, var ett samarrangemang med kultur och fritidsförvaltningen i 

Askersunds kommun och Olshammarsgården. John-Ivar Falck guidade runt sjön. 

 

Nordhultasjön runt, 60 år av förändring från åker till skog. Susanna, Börje och Sören hjälptes 

åt att berätta om gårdarnas historia, natur och kultur. Ett 20-tal personer blev guidade runt 

sjön den 9 juli.  

 
 

Augusti  
Fredagen den 20 augusti var det dags för den årliga kräftskivan vid Lövåsen, som lockade 21 

personer. Eva- Stina vann tipspromenaden. Kurt hade ordnat med tävlingar, det var bollspark, 

hästskokastning mm 

Den 23 augusti, deltog 13 personer i att resa trumman till årets mila och man började även att 

resa in virke. Den 25 augusti färdigställdes den ca 60 m3 stora milan av 18 personer. 
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September 
Ett 20-tal personer deltog i risandet av milan den 2 sept ,och den 9 sept täcktes milan med 

stybb. Lördagen den 10 sept var det dags för tändningen av ”Ingrid”. Det hela avlöpte utan 

några större problem. På söndagen besöktes milan av mellan 70-80 personer, som alla njöt av 

våra goda kolbullar med lingonsylt i vackert väder. Milan stybbades ner den 15 sept.  

Leif ”Linus” Larsson har under hela arbetet med milan varit med och filmat de olika 

momenten. Filmen kommer att visas för oss under 2012. 

 

Oktober 
Framtidsvecka 1 – 8 okt ville visa på hur vi med små och enkla medel kan tillvarata gammalt 

och nytt. Den 1 okt var det utställning i ladugården, Sörbytorp, med trasmattor, ett 25-tal 

besökande.  

Berit visade hur man mjölksyrar vitkål i Tivedstorp den 2 okt, det var 9 personer som provade 

på detta. 

Den 7 okt. var det berättarkväll med Mats Löwing i Åboholm. Det var 54 deltagare som fick 

lyssna till mjölkbordets olika sociala funktioner, en mycket uppskattad kväll. 

 

November 
Fredagen den 11 november samlades 20 personer till allsång i Lillstugan, Stora Gryten. 

Monika Karlsson och Anita Kinnestam. ackompanjerade allsången på gitarr. Sedan serverade 

Kurt och Åke sin goda kött- och grönsakssoppa. 

 

December 
Den 17 december dukades julbordet upp i Åboholm. 48 personer var anmälda. Till julbordet, 

ett knytkalas i storformat, bidrog bygdelagets medlemmar med sina olika specialiteter. Efter 

all den goda maten fick de olika lagen gå runt och försöka svara på kluriga frågor. Ett lag 

hade alla rätt och belönades med var sitt ljus. Kvällen avslutades med kaffe och pepparkaka.  

 

Övrigt 
 

Försäljning 
Kurt och Åke sålde 20 säckar på vid Tiveds handel den 21 april 

Kurt och Åke sålde 98 säckar på vårmarknaden i Askersund den 27 april 

Kurt och Bojan har levererat 195 säckar till Frendo. 

De resterande säckarna har sålts i mindre poster. 

Säckarna tog slut redan i början på sommaren. 

 

Milan 
Kurt hade som tidigare år ett stadigt gäng, som hjälpte till med de olika arbetsmomenten. Alla 

medhjälpare inbjöds till julbordet. 

 

Webbsidan 
www.aspamarken.se är ju adressen till vår hemsida. För de som har tillgång till dator är detta 

ett enkelt sätt att gå in och se vad som händer i bygden.  
 

Skrivelser 
Samrådssvar på vindbruksplanen inlämnades i mitten av april. 

Börje har inventerat cykelvägar åt NTF.(Nationalföreningen för trafiksäkerhets främjande ) 
 

http://www.aspamarken.se/
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Vandringslederna  
 

Långsjöleden är ej längre markerad vid Långsjöns norra ända.. Cirka 120 kartor har lagts ut 

vid Röa Broa. Berit har med tuschpenna kompletterat kartorna genom att märka ut var 

markeringar saknas. Luffaboleden används också flitigt, särskilt i bär- och svamptider. 

 

 

 

 

Nerikes Allehanda 
Den 3 okt infördes ett stort reportage om mjölksyrningen vid Tivedstorp, ett arrangemang i 

samband med Framtidsveckan.  

Den 10 dec berättar NA i en artikel om att protester fick bort ”Nordhult” ur vindbruksplanen. 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god och årets verksamhet har gett ett överskott på 12 122,04 kr 

Föreningens kapitalbehållning uppgick vid årets slut till 117 977,23 kr. Vi hänvisar i övrigt 

till den ekonomiska redovisningen i bilaga 1. 

 

 

Sammanfattning och slutord 
Styrelsen konstaterar att 2011 varit ett bra år med många olika aktiviteter, en trogen 

medlemskår och en stabil ekonomi. Föreningens uppgifter är att skapa samhörighet bland 

medlemmarna i bygden, samt att verka för att bibehålla och utveckla området. 

 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för gemensamt stöd och ett särskilt tack till alla de som 

gjort arbetsinsatser för det gemensamma under det gångna året. 

 

Vi överlämnar härmed denna verksamhetsberättelse till årsmötet för behandling och beslut. 

 

Den 14 januari 2012 

 

 

 

Anita Karlsson Kerstin Gustafsson Göran Sjöholm 

 

 

 

Kurt Karlsson Börje Orrvik  Berit Karlsson 


