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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

Arbetet som pågått i Åsnenområdet 
sedan projektstarten för 3 år sedan 
har skapat mycket positiv utveckling. 

En varumärkesplattform för om-
rådet har tagits fram i samarbete 
med alla intresserade i området och 
tankar och ideer har bollats fram och 
åter. Uppskattade nätverk mellan 
aktörer i området har skapats och 
olika typer av material för mark-
nadsföring har producerats. 

Inte minst har grunden för vår fram-
tida organisation skapats, den ideella 
föreningen Destination Åsnen. 

Men mycket arbete kvarstår innan vi 
nått den position som vi gemensamt 
beslutade: ”Sveriges ledande Natio-
nalparksdestination, genom upple-
velser, lärande och berättande”. 

För att kunna få kraft i nästa fas är 
det en förutsättning att vi arbetar 
med nya projekt. 

Styrelsen har fattat beslut om att 
nästa utvecklingprojekt ska bli: 
”Sveriges första Nationalparksdesti-
nation”! 

Nu påbörjar vi fortsättningen på en 
spännande utveckling för alla som 
bor och verkar i Åsnenområdet. 
Det första arbetet kommer att 
fokusera på vad vi vill att detta rent 
konkret ska innebära. 
Mer information om arbetet får du 
löpande i nyhetsbreven.

Skyltning pågår
Inom kort kan man se ett annat 
resultat av arbetet i Åsnenområdet, 
skyltar är på väg upp! Infoskyltar el-
ler sarger kommer att sättas upp runt 
sjön på 18 olika platser. Snart kan 
besökare till området få en tydligare 
känsla av en sammanhållen destina-
tion när de besöker olika platser.  

I detta nyhetsbrev:
•	 Styrelsen väljer framtidsväg
•	 Skyltning pågår
•	 Journalistbesök
•	 Notiser

Följ Nationalparks-
arbetet i Åsnen

På www.nationalparkasnen.se 
kan du ta del av arbetet. 

Här	finns	all	information	samlad	
och	det	finns	även	möjlighet	att	
lämna synpunkter på olika saker. 

Åsnen blir Sveriges första Nationalparks destination

Aktuellt, korta 
nyheter, tips
eller kuriosa!

Arkeologer i Åsnenområdet

På uppdrag av länsstyrelsen har 
arkeologer inventerat delar av västra 
Åsnenområdet. Syftet  har varit att 
skaffa sig en bred bild av områdets 
historia fram till idag. Du kan så 
småningom läsa om resultatet på 
Länsstyrelsens hemsida. 
Arkeologerna var spontant väldigt 
positiva till området och alla män-
niskor de kommit i kontakt med!

Regeringen vill stärka eko-
turismen 

Stefan Löfven säger i sin regerings-
förklaring att regeringen vill stärka 
svensk besöksnäring och ekoturism.

Läs hela artiken här: ekoturism

Notiser

Uzbekistanska jounalister på besök i Åsnen
En delegation om 3 journalister, turledare samt tolk har varit på studiebesök 
i bl.a. Åsnen. Studieresan arrangerades av OSCE i Uzbekistan och syftet med 
besöket i Åsnen var att få information om naturskydd och hur man kombine-
rar	detta	med	turism	och	friluftsliv.	Länsstyrelsen	samt	Sofie	Magnusson	och	
Karin Nilsson var på plats för att berätta

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

Klicka här för att läsa mer!

http://www.visitasnen.se/sv
http://destinationasnen.se/
mailto:info%40destinationasnen.se?subject=
http://nationalparkasnen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/Pages/default.aspx
http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=896
http://www.visitasnen.se/sites/asnen/files/medlemskapsinfo.pdf


Medlemskap i
Destination Åsnen

Har du anmält ditt intresse för att bli medlem 
i föreningen Destination Åsnen?

Om inte, kan du göra det här genom att klicka på länken här: 

Medlemsansökan
Spara blanketten på din dator, fyll i formuläret och klicka på 
mailsymbolen. 

Du kan välja mellan att bli Aktiv medlem eller Stödjande medlem. 

Blir du medlem nu gäller ditt medlemskap även hela 2015. 
Som Aktivmedlem betalar du 500:-/år och som stödjande medlem 
betalar du 100:-/år.

Föreningens stadgar kan du läsa i sin helhet här: Stadgar

Aktiv medlem
Aktiv medlem avser juridisk 
person som arbetar aktivt med ut-
veckling av verksamhet, 
vinstdrivande eller ideell, som är till 
gagn för Destination Åsnens turis-
tiska utveckling. 
Aktiva medlemmar har rösträtt på 
stämman. 
Som aktiv medlem förväntas 
engagemang i föreningen.

Stödjande medlem
Stödjande medlem kan vara 
juridisk person, eller privat-
person. 
Stödjande medlemmar har ingen 
rösträtt på stämma.Snabba svar om medlemskapet:

•	 Om jag blir medlem nu, behöver jag då förnya i januari? 
Nej, blir du medlem nu gäller ditt medlemskap till den 31/12 2015

•	 För jag rösta om jag är Stödjande medlem? 
Nej det är bara aktiva medlemmar som har rösträtt på stämman.

•	 Jag har 3 olika företag registrerade på mig, får jag teckna ett Aktivt 
medlemskap	för	varje	firma?	
Ja, det får du. Du kan teckna ett aktivt medlemskap för varje juri-
disk person, som i övrigt uppfyller beskrivningen av Aktiv med-
lem, och får då även 3 rösträtter på stämman.

•	 Kan	jag	teckna	ett	aktivt	medlemskap	för	min	firma	och	ett	stöd-
jande medlemskap för mig som privatperson? 
Ja, det kan du men du har bara en rösträtt via ditt Aktiva med-
lemskap.

•	 Kan en Hembygdsförening eller annan ideell förening teckna ett 
aktivt medlemskap?  
Ja, är man en juridisk person och i övrigt uppfyller beskrivningen 
av Aktiv medlem så kan föreningen bli en aktiv medlem. 
Inspirera gärna medlemmarna i din förening att även teckna 
personliga stödjande medlemskap!

•	 Kan min kompis som brukar semestra i Åsnenområdet men som 
bor i Stockholm bli medlem? 
Ja din kompis är varmt välkommen som stödjande medlem!

Foto: Hans Runesson

http://www.visitasnen.se/sites/asnen/files/medlemsanmalan_for_formular_141028.pdf
http://destinationasnen.se/pdf/stadgar%20Destination%20%C3%85snen.pdf

