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I detta nyhetsbrev:

Åsnenfoldrar och kartor

•

Uppdaterade foldrar och kartor

•

Kampanj i Nederländerna

•

Stormöte och Extra medlems-

Nya foldrar och kartor finns på
plats. Materialet är av samma typ
som funnits under de senaste åren,
men uppdaterat med aktuella kontaktuppgifter.

•

Ny hemsida om utvecklingen i
Åsnenområdet

•

Nyhetsbrev från Nationalpark
Åsnen ute

•

Vykort med Åsnenvy

•

Höst runt Åsnen

•

Utbildningar pågår

•

Info om Åsnentillsynen från LS

Notiser

Framförallt har kartorna varit mycket
uppskattade av våra besökare. Därför har
vi i år valt att öka upplagan på dessa.
Kartor finna att hämta på Tingsryds och  
Alvesta Turistbyråer.
Foldrar finns hos Tingsryds och Växjö
Turistbyråer.
Tipsa gärna era gäster att kolla när det
är öppet innan man ger sig iväg eftersom   
öppettiderna kan variera.

Marknadsföring i
Nederländerna

Aktuellt, korta
nyheter, tips
eller kuriosa!

Klicka på bilden för att komma till Visit
Swedens kampanjsida för Åsnen
Ett nytt nyhetsbrev finns nu ute med
det senaste från arbetet med Åsnens
nationalpark.  Klicka här för att komma
direkt till nyhetsbrevet!

Vykort med Åsnenmotiv & logo
I sommar kan besökare i området skicka
extra fina hälsningar mdd Åsnenmotiv.
Vykorten kan köpas på turistbyråerna
samt hos ett antal turistföretag runt
Åsnen.
Vill du också sälja de fina korten så
maila till: info@destinationasnen.se

I samarbete med Visit Sweden och
Destination Småland deltar Åsnen i en
marknadskampanj på den Nederländska
marknaden.
Innehållet är anpassat efter vad Visit
Sweden i Nederländerna önskat och
lyfter såväl aktiviteter som boende i
Åsnenområdet med direktlänkar till
visitasnen.se

Stormöte och extra
medlemsstämma
Den 22 oktober bjuder vi in till stormöte för alla intressenter i Åsnenområdet. Ett viktigt möte för dig som bedriver
verksamhet i destinationen. För dig som
är aktiv medlem avslutas mötet med
ett extra medlemsmöte för att fastställa
stadgarna.
Reservera datumet i din kalender redan
idag, mer information och program kommer senare.

Var med i arbetet att skapa en helt unik
Nationalparksdestination!

Ny destinationshemsida
www.destinationasnen.se har uppgraderats för att ge tydlig information till
dig som har verksamhet i området och
för andra som vill följa utvecklingen i
destinationen. Här hittar du projektbeskrivningar, checklistor för hur man blir
exportmogen, Fakta om Åsnen, kalendarium mm. Kika in och hitta bra info!
Här finns nu även en medlemssida som
är exklusiv för aktiva medlemmar
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Tillsammans har vi beslutat att Åsnen ska bli
Sveriges ledande Nationalparksdestination,  
genom upplevelser, lärande och berättande. En
riktigt spännnande utmaning ligger alltså framför
oss och den kräver också att vi alla fyller på olika
kunskaper.
Under våren har del 1 i utbildning inom Naturkunskap och Destinationsarbete genomförts. När
vi summerar utvärderingarna är det ett gott betyg
deltagarna gett innehållet! Engagerade och kunniga lärare gjorde dagarna värdefulla.
Del 2 kommer att genomföras under hösten, och
alla deltagana kommer att få information via mail.
Vi tittar parallellt på möjligheten att starta ännu
en utbildning då alla som visat intresse inte hade
möjlighet att vara med på någon av de dagar som
erbjöds under våren.

Höst runt Åsnen
19-20 september
Välkommen att bli en del
av succén!
Efter vårens lyckade evenemang
Vår runt Åsnen var det flera aktörer
som efterfrågade en höstaktivitet;
något att erbjuda de gäster som
stannar kvar på eftersäsongen samt
något för de ”lokala” som upplever
att allt stannar av efter att sommargästerna har åkt hem.
Vill du vara en del av denna uppskattade aktivitet runt Åsnen så ta
kontakt med projektgruppen för
arrangemanget!
Skicka ett mejl till Majja Almqvist
på Rinkaby Gård,
info@rinkabygard.se eller ring  
0730-92 13 17 för att ta del av anmälningsformuläret.
Klicka och läs mer om aktiviteten
eller besök projektgruppens
facebooksida!

Fakta om Åsnentillsynen
Åsnentillsynen utövar tillsyn i
och kring sjön Åsnen genom att
patrullera med båt över sjön.
Verksamheten finansieras genom
ekonomiska anslag från Alvesta
kommun, Tingsryds kommun,
Växjö kommun, Länsstyrelsen
Kronoberg samt Åsnens fiskevårdsområdesförening.
Länsstyrelsen är huvudman för
verksamheten.

Gilla oss på Facebook och följ
oss på Instagram!

Klicka på bilden för att läsa det senaste
nyhetsbrevet från Åsnentillsynen

Hjälp till att marknadsföra Åsnen på
Facebook och Instagram. Ju fler vi är
som gillar och delar desto mer sprider
vi kännedomen om området och era
verksamheter.
Gilla oss på Facebook här

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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Följ visitasnen på Instagram

Åsnentillsynen informerar!
Åsnentillsynen 2015
I år kommer det vara tre stycken
personer som arbetar med tillsynen på Åsnen; Emil Persson,
Ivar Johansson och Emil Gustafsson.
Syftet med tillsynen är främst att
skydda fågellivet och att naturen
bevaras på ett hållbart sätt. Kontroll av fisket är också en viktig
del i arbetet. Arbetsuppgifterna
är många men fokus ligger på att
upplysa människor som vistats i
området vad som gäller och hur
man skall förhålla sig till naturen.
Tillsyn sker i och kring sjön
Åsnen genom att patrullera över
hela sjön med båt som når alla
delar av sjön inom maximalt 1
timme. Även med personbil åker
tillsynsmannen på cykellederna som går utmed Åsnens östra och västra
sida (f.d. banvallar).
Om du vill komma i kontakt med tillsynsmannen, ring 070-202 22 51.
Om han inte svarar, lämna ett meddelande så ringer han upp dig.
Observera att tillsynsmannen inte jobbar varje dag och att han inte har
någon jour.
Har du ytterligare
frågor får du gärna
kontakta oss på Länsstyrelsen som sköter
verksamheten med
Åsnentillsynen.
Annette Petersson ,
Funktionen för Miljö
& Naturförvaltning
Länsstyrelsen i
Kronobergs Län
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Kompetensutveckling pågår i Åsnen!
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