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Nytt projekt
Naturguide Åsnen
Notiser

Notiser

Aktuellt, korta
nyheter, tips
eller kuriosa!

Naturen ger bättre syn!
Forskare har kommit fram till att för
varje extra timme som spenderas utomhus minskar risken för närsynthet med
2%!
Detta enligt en stor studie från universitetet i Cambridge som involverade
10 000 barn och ungdomar.
Så stäng av datorn och gå ut och njut
av vår härliga natur nu när dagarna blir
längre och solen värmer på riktigt!
Klicka här för att läsa hela artikeln på
natursidan.se

Nya projekt för Destination Åsnen 2015
Föreningen Destination Åsnen
har beviljats medel för nya
projekt för det fortsatta utvecklingsarbetet i Åsnenområdet
under 2015.
Projekten ska skapa möjligheter för
att stärka den interna samverkan i
Åsnenområdet, tydliggöra kraften
i Åsnens varumärke, erbjuda kunskapsutveckling inom såväl natur
som miljö och värdskap i området.
Med ökad kunskap inom bl.a. dessa
områden så skapar vi förutsättningar för att kunna utvecklas till
en proffessionell naturdestination.
Framtidens krav kommer att öka på
miljömässig kvalitet och på hållbara
destinationer, inte minst från internationella besökare. Åsnenområdets
utveckling måste alltid ske med
balans, så de unika natur- & kulturvärdena förvaltas klokt!
Detta ska vi arbeta med 2015:
Sprida innehållet i och nyttan med
Åsnens varumärke både till de som
arbetar med besöksnäringen och
andra aktörer i Åsnenområdet.
Öka den interna kunskapen om vad
som erbjuds i området. Lära känna
varandra bättre och vad olika företag
erbjuder till våra besökare
Erbjuda utbildningstillfällen om

Värdskap, Miljö och Åsnens natur.
Marknadsföring och trycksaker.
Positionering av Åsnen, dvs öka
medvetenheten om Åsnenområdet
för omvärden.
Föreningen ska även aktivt knyta
samarbeten med andra naturdestinationer som har nationalparksstatus för att dela kunskaper och hitta
givande samverkan för framtiden.

Projekten finansieras av Region Kronoberg,
Leader Linné, Alvesta, Tingsryd och Växjö
kommuner, Almundsryds Sparbanksstiftelse,
Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse samt Destination Småland.
Karin Nilsson kommer att arbeta som Projektledare på deltid.

Naturguide Åsnen
Tobias Ivarsson pch Mikael Persson arbetar sedan en tid tillbaka med en
inventering av Åsnenområdets natur. Man tittar på såväl fåglar och däggdjur
som insekter och floran. Detta kommer sedan att mynna ut i en naturguide
för Åsnenområdet med syfte att ”tillgodose nördarnas behov samtidigt som
den ska attrahera nybörjare”!
Den svenska naturguiden produceras inom ramen för ett LONA-projekt*)
där alla tre Åsnenkommunerna deltar. Föreningen Destination Åsnen planerar även att producera en engelsk edition genom medfiansiering av
Destination Småland och Region Kronoberg.

Välkommen som medlem!

Vår vision

Kontakta Destination Åsnen

Föreningen Destination Åsnen välkomnar både dig som driver företag, förening eller är privatpersonl.

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

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

Klicka här för att läsa mer!
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*) LONA Lokala naturvårdssatsningen genom Naturvårdsverket

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, spara och
klicka på mailsymbolen eller maila som en bifogad pdf.
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

Snabba svar om medlemskapet:
•

Om jag blir medlem nu, hur länge gäller då medlemskapet?
Ditt medlemskap gäller 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 juridisk person, som i övrigt uppfyller beskrivningen av Aktiv medlem, och får då även 3 rösträtter på stämman.

•

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

•

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!

Aktiv medlem
är för dig som bedriver näringsverksamhet, eller har en registrerad
förening, och som arbetar aktivt
med utveckling av verksamhet,
vinstdrivande eller ideell, som är till
gagn för Destination Åsnens
turistiska utveckling.
Som Aktiv medlem har du rösträtt
på stämman och du är engagerad i
föreningen.
Stödjande medlem
kan du bli som har ett hjärta som
klappar extra varmt för Åsnenområdet. Kanske bor du i området, är
turist, har dina rötter här eller på
annat sätt har ett engagemang i
Destination Åsnen.
Stödjande medlemmar har ingen
rösträtt på stämma.
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