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Åsnen en blivande nationalpark
Höstträff 28-30 oktober

Naturreservatet Bjurkärr

Foto Arne Johansson

Åsnen - insjöskärgård
En del av Smålands mest säregna sjö är på god väg att bli nationalpark. Den grunda sjön
Åsnen är den tredje största i Småland och har ett fantastiskt djur- och växtliv. Det som gör
Åsnen så speciell är alla öar och vikar samt att den är så grund - bara tre meter. Strandlinjen
är mer än 70 mil, fastland och öar tillsammans. Mest unik är Västra Åsnens övärld som
består till största delen av vatten och nästan 200 öar. Öarna är märkligt nog förhållandevis
orörda och på en del växer skog som inte brukats på 200 år.
https://www.visitsmaland.se/sv/artikel/364/vaxjo-och-asnenomradet/asnen-insjoskargard
Den föreslagna nationalparken omfattar i första hand naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa
myr och Västra Åsnens övärld samt den mytomspunna platsen Trollberget.
http://nationalparkasnen.se/

Program:
Fredag 28 oktober
Kom gärna tidigt och utnyttja dagen till att utforska området på egen hand.
Kl. 16.00 – 18.00 Incheckning
Kl. 19.00 är det samling på Urshults hotell för en kväll med gemenskap, info om kommande
dagar, fotosnack, egna bildvisningar och en enklare nattamacka. (Mer matnyttigt serveras på
pizzerian i byn.) Projektor, duk och dator kommer att finnas tillgängligt så ta gärna med dig
egna bilder.

Lördag 29 oktober
Kl. 8.00 Frukost
Kl. 9.00 Samling för guidade turer i området. Vi samåker i egna bilar. Arne Johansson,
Biofoto tillsammans med personal från Huseby Naturum guidar oss.
Fikapaus vid lämpligt tillfälle där du tar med dig termos med varmt vatten (vattenkokare
finns på rummen). Pulverkaffe och the-påsar, bröd och pålägg har vi gemensamt.
Lunch i vilken ingår korv att grilla, potatissallad, grönsaker samt smör, bröd och dryck
Kl. 18.00 Middag serveras på hotellet
Kl. 19.00 Lars-Olof Hallberg/N med bildprogram om Åsnenbygdens natur och kultur
Kvällskaffe och ev. mer egna bilder ”om vi orkar”

Söndag 30 oktober
Kl. 8.00 Frukost Utcheckning från hotellet.
Kl. 9.30 Samling för guidade turer i området. Vi samåker i egna bilar.
Fikapaus och lunch i likhet med lördagen.
På söndagseftermiddagen fortsätter vi norrut i området till Huseby, därefter hemfärd mot
Skåne på väg 23.

Anmälan
Du kan vara med på hela arrangemanget eller delar av detta. Vi vill gärna ha en anmälan från
dig senast 19 oktober. Detta är senaste datum när det gäller hotellet/övernattning eftersom
vi ska lämna besked. Det finns bara något/några enkelrum att tillgå i övrigt dubbel eller
trebäddsrum. Ange gärna med vem du vill bo så försöker vi lösa detta.
Boende:

Urshults hotell, tel. 0477-20001, www.urshulthotell.com
Rum inklusive frukost
Enkelrum
Dubbelrum
Trebäddsrum

455 kr
655 kr
750 kr

Fika fredag kväll 50:Middag lördag kväll 150 kr, lax från Åsnenrökeriet
Lunch o fika lördag 75 kr
Lunch o fika söndag 75:-

Anmälan senast 19 okt till arne.olsson@naturokultur.se
Du betalar rum och middag direkt till hotellet.
Övrigt kontant.
Eventuella frågor till Arne Johansson, Grimslöv, tel. 0470-750760, mobil 0763397601

Anmälningsformulär
Jag anmäler mig till följande: Sätt x i aktuella rutor i tabellen.
Boende: Fredag natt Enkelrum
Del i dubbelrum
Del i trebäddsrum
Boende: Lördag natt Enkelrum
Del i dubbelrum
Del i trebäddsrum
Mat:
Fika fredag kväll
Middag lördag kväll
Lunch o fika lördag
Lunch o fika söndag
Namn:

Telnr

Kopiera ifyllt formulär för varje deltagare och maila till
arne.olsson@naturokultur.se senast 19 okt eller att du skriver
motsvarande text direkt i ditt mail.

Urshults hotel

Urshult

