Nyhetsbrev 9, oktober 2015

Välkommen till Stormöte i Åsnen!
Den 22 oktober bjuder Destination Åsnen in alla
Åsnenintressenter till en kväll för inspiration, framtidsworkshop och samvaro i Parken i Urshult
För föreningens medlemmar avslutas kvällen med medlemsmöte

Program:

Du och dina synpunkter och kunskaper är viktiga för att Åsnen ska
utvecklas till den destination som vi
tillsammans önskar se.
Föreningen har tagit fasta på de
prioriteringar som gjordes på
stormötet för ett år sedan. Nu vill
vi träffa dig igen för att få ta del av
dina tankar och idéer om hur du vill
att vår gemensamma framtid och
fortsatta utveckling ska se ut. Det är
bara med gemensamma krafter som
vi kan nå resultat.
Vi fortsätter jobba utifrån Åsnens
vision som vi tillsammans har bestämt:
”Åsnen är det självklara valet för
människor som söker hållbara,
berikande och unika Natur- och
KultUrupplevelser”.

18.00 Välkomna!
18.10 Anders Lundgren,
Miljöfokus såklart i en Naturdestination!
Ett tydligt miljöfokus kan tyckas kan tyckas självklart. Men vi kan nog alla till
mans behöva lite inspiration och tips på hur man kan omsätta det i verkligheten, i såväl små saker som i större investeringar. Kan det vara så att det kan
bli mer lönsamt med miljösmarta val? För många rersenärer är det redan idag
en självklarhet när man väljer vart man ska resa och hur man vill bo. Anders
Lundgren är Miljösamordnare i Växjö kommun. Han arbetar bl.a. med vattenfrågor och såväl internt som internationellt miljöarbete.
18.50 Fika med macka och mingel
19.30 Åsnen - Sveriges ledande Nationalparksdestination, genom
upplevelser, lärande och berättande. Hur når vi dit?
Workshop kring hur vi tillsammans fortsätter att utveckla Åsnenområdet till
att härlig plats att besöka, bo och leva i och inte minst skapa möjligheter för
områdets företag att bli framgångsrika.
20.45 Medlemsmöte för föreningens medlemmar. Fastställande av
ändrade stadgar enl. beslut på Årsmötet den 8 april 2015
Plats: Parken i Urshult
Tid: kl. 18.00
Anmälan senast den 19 oktober till info@destinationasnen.se

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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Mot Sveriges ledande
Nationalparksdestination!

