Verksamhetsberättelse för Åsljunga Intresseförening 2014.
Återigen har det varit ett väldigt intensivt år för Intresseföreningen med bl.a
Valborgsfirande, Midsommarfirande i Åsljunga och tipsrundor runt sjön. Det har
också fortsatt med Yogakurs, tjejkvällar (SVEA) och barngymnastik. Allt för att öka
trivseln och gemenskapen.
Vi har också genomfört 1st stormöten med fokus på ett en ev. utbyggnad av fiber i
Åsljunga. Intresset från Åsljungaborna har varit stort med ca. 60-70 deltagare. Arbetet
att samla in intressenter fortgår under 2015.
Under året hat vi också i samarbete med EFS Gården och Åsljunga Bysamfällighet
ansökt om bidrag på ca. 3.2miljoner på Arvsfonden för handikappanpassning samt
belysning av slingan runt sjön. Naturgym och grillplatser var andra faciliteter som
fanns med i ansökan. Tyvärr fick vi avslag på detta.
Under våren avslutades Leader-projektet, där vi försökte att se om det fanns möjlighet
att långsiktigt driva lanthandeln i byn plus för att marknadsföra Åsljunga både när det
gäller att locka nya permanentboende och ökad turism. Ulf Hansson har varit
deltidsanställd projektledare. Tyvärr misslyckades vi med fortsatt drift av affären. Den
stängdes under hösten
I oktober arrangerade vi tillsammans med Tockarps IF för fjärde gången
”Åshöjdenloppet” med ca 170 startande
Även i år lämnades flygblad ut för att informera Åsljungaborna om vad som händer på
badplatsen och i övrigt i föreningen.
Föreningens verksamhet i form av ”kulturarrangemang” har bl.a haft följande
aktiviteter:
Ingmar Skogar har som vanligt visat bilder och berättat från en av sina fantastiska
resor. Madaroarna har underhållit, Ulla-Grett Johnsson berättat om gamla dialekter,
Bildvisningskväll med bl.a Karl-H Brandt, Bo Ekelund, Stig Ekelund, Kaoko
Luukkonen, David Nilsson och Jan-Erik Reuters bilder.
En ”byavandring” har också avhållits med Jälla sjö och Vanåsfors i fokus
Vi har även deltagit i samrådsmöten med Ö-a kommun tillsammans med kommunens
andra byalag/intresseföreningar
Föreningens ekonomi är fortsatt god vilket ger oss möjligheter att fortsätta föreningens
positiva utveckling framöver.
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