
Nyhetsbrev 12, mars 2015

Vår vision
”Åsnen är det självklara valet för 
människor som söker hållbara, 
berikande och unika Natur- & 
KultUrupplevelser”

Kontakta Destination Åsnen
visitasnen.se
destinationasnen.se
info@destinationasnen.se
Tel 070 363 41 65, Karin Nilsson

Program:
18.00 Välkomna!

18.05 Tobias Ivarsson, 
            ÅSNENS NATUR - Din guide till unika upplevelser
Med kikare och lupp har Tobias Ivarsson och Mikael Persson inventerat 
Åsnens fantastiska flora och fauna. Resultatet kan vi och alla våra besökare 
ta del av i ”ÅSNENS NATUR”. Tobias berättar om guldkorn i boken,  som 
kommer att finns till försäljning under kvällen!

18.45 Per-Arne Olsson, vd Eriksberg,
             Från Bengt Berg till proffessionellt besöksmål
Med ett av norra Europas största vilthägn, erbjuder Eriksberg ett brett utbud 
av upplevelser till sina besökare. Naturguidningar, gårdsbutik, hotell, pris-
belönad mat och visentsafaris är några av attraktionerna. 
Under kvällen berättar Per-Arne om Eriksbergs historia och utveckling, 
deras produktutbud, synen på kvalitet och framtidens visioner.

19.40 Kvällsmat, fika och mingel

20.30 Årsmötesförhandlingar för medlemmar

Plats: Parken i Urshult
Tid: kl. 18.00
Anmälan senast den 1 april till info@destinationasnen.se

I detta nyhetsbrev:
• Välkommen till Inspirations-

föreläsning
• Bokrelease: ÅSNENS NATUR 

- Din guide till unika upplevelser

Välkommen till Inspirationsföreläsning!

Aktuellt, korta 
nyheter, tips
eller kuriosa!

Välkommen som medlem!
Föreningen Destination Åsnen väl-
komnar  både dig som driver före-
tag, förening eller är privatpersonl.

Klicka här för att läsa mer!
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Välkommen på ”Promenad genom guidebokskogen”!

I Åsnenguiden kan du läsa om storlom, lunglav och vatten-
skorpion. Nu är det dags att se dem i verkligheten i sällskap av 
författarna Mikael Persson och Tobias Ivarsson. 

Den 10 april kl. 11.00 - 15.00 i Bjurkärrs naturreservat är det 
bokrelease och invigning av boken med aktiviteter för hela 
familjen. 

Välkommen till en dag i det gröna Åsnenområdet!

Den 13 april bjuder Destination Åsnen ideell förening in 
alla Åsnenvänner till en kväll för inspiration och samvaro 
i Parken i Urshult.
För föreningens medlemmar avslutas kvällen med årsmöte.

ÅSNENS NATUR - Din guide till unika upplevelser

http://www.visitasnen.se/sv
http://destinationasnen.se/
mailto:info%40destinationasnen.se?subject=
mailto:info%40destinationasnen.se?subject=Jag%20vill%20delta%20p%C3%A5%20Inspirationsf%C3%B6rel%C3%A4sningnen%20den%2013%20april
http://www.destinationasnen.se/om-oss/bli-medlem-26001586

