
 

 

  

Bygdelagets kolmilegrupp    

 Göran, Kent, Karl-Oskar och Roger.  Finns det tillräckligt många 

som tycker att det är intressant och roligt att jobba med milor, så 

blir det en fortsättning.   

Kontakta Göran 0583–62024, Kent 070–620 8134 för mer info. 

 

 

Kontakt: Göran 0583–62024 för mer info 

Röa Broa 

En uppskattad rastplats och en utgångsplats för geocachare – 

hela året om. Det finns geocachar på båda lederna.  

 

 

 

 

Lär känna bygden/berätta vad du vet! 

Jag har börjat lägga in information om gårdarna i Askersunds 

församling – och börjar förstås med Norra Aspamarken. Jag 

behöver din hjälp!  Jag har även halkat in i släktforskning.  Nu 

finns en ny hemsida där du kan söka information om 

finninvandringen. 

www.bygdeband.se 

www.tivedenfinnar.se 

Jag hoppas att du hör av dig. /Anita 

070-5499 665 eller anikar@telia.com 

 

Grunden för bygdelaget har varit att skapa gemenskap i bygden, att 

hålla gamla kunskaper vid liv men också skapa en framtid - detta 

kommer vi att fortsätta att jobba för!  
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Håll lupinerna i schack! Blir vi många blir vägen kort! 

Visst är lupinerna vackra när de blommar – tyvärr kväver de all annan växtlighet.  

Denna invasiva växt hör inte hemma i våra dikeskanter. Den tränger helt ut 

svinrot,slåttergubbe, jungfrulin, nattviol, jungfru Marie nycklar, pyrolor, ekorrbär 

och den idag mycket sällsynta kattfoten. 

Bilderna är hämtade från den virtuella   floran 

http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html 

Slåttergubbe Svinrot Ekorrbär 

http://www.bygdeband.se/
http://www.bygdeband.se/
http://www.tivedenfinnar.se/
http://www.tivedenfinnar.se/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 

7 juli,  Fagertärnsdagen. 

 Kl. 13.00 vandring runt sjön med John-Ivar i täten 

 kl. 14.00 Olshammarsgårdens grillbuffe 

 

September 

22 september, söndag kl. 13.00 Samling vid kolbotten vid Lilla 

Kampetorp – en härlig kolbulledag 

 Ta med familj, vänner och bekanta. Vi steker kolbullar och fikar och 

umgås. 

 

 
 

 

 

 

December 

14 december, lördag, kl. 17. Julbord i Åboholm. 

Bildkavalkad – 25 år med bygdelaget  

Anmälan senast den 5 december till Anita eller Berit 

 

 

 

Oktober - Teaterföreställning  

Det är 25 år sedan Norra Aspamarkens bygdelag startades. Medlemmar 

och kolmilefolk firar detta tillsammans med en mordgåta på Lerbäcks 

teater. 

 

April  - Vandringsleder och mila 

Arbetet på vandringslederna och vid milan är väderberoende! 

Fredag-lördag 12–13 april så planerar vi att gå ut på Långsjö- och 

Luffaboleden. Samling vid Röa Broa kl. 9.  

Börje samordnar 070-334 8018 

Ta med eget fika samt handverktyg. Målarfärg finns 

Kent  sammankallar till rivning av milan!  

 

När vi river milan får du mera information och möjlighet att 

anmäla dig till höstens teaterföreställning 

Norra Aspamarkens bygdelag plusgiro 753 69-9.  För aktuell information se 

hemsidan www.norraaspamarken.se  eller ring någon i styrelsen 

Ordförande: Anita Karlsson, 070-5499 665, O583-62025    Kassör: Berit Karlsson: 

070-301 8264   Lederna: Börje Orrvik 070-3348 018 

Lördagen den 

1 juni kl.  13- 

16 besök hos 

Helena i 

Nordhult  

För 25 år sedan 

var Nordhult 

ett centrum för 

bygdelaget 

med träffar i 

Olles stuga. Nu 

bor Helena där 

med hästar, 

tuppar och 

hönor. 
Bygdelaget 

bjuder på kaffe 

och tårta. 

 

http://www.norraaspamarken.se/
http://www.norraaspamarken.se/

