Lokal Utvecklingsplan för Asby, Ydre kommun 2010
Antagen av invånarna i Asby 2010-11-10.
Ansvarig förtroendevald politiker: Christer Wiström
Handläggare: Lennart Jonsson

Arbetsmetod
Planen har tagits fram under ett möte med representanter från föreningar och två allmänna
möten, där alla invånare i Asby med omnejd har bjudits in. Inför det sista mötet har de
lämnade förslagen utretts och samordnats. Tjänstemän på Ydre kommun, och Svenska kyrkan
har rådfrågats. Föreningar och engagerade ortsbor har fått komma med synpunkter och
lösningar på förslagen.

Bakgrund.
Asby har ett utvecklat föreningsliv och många aktiva invånare. Många aktiviteter har
genomförts under senaste åren och det finns en tendens till att kärnan av aktiva inte orkar åta
sig alltför många nya projekt de närmaste åren.
Asby centrum är under ständig utveckling och i höst arbetas det med att förbättra skyltningen
till och vid Asbys sevärdheter. En informationstavla skall sättas upp på torget och en vacker
karta är framtagen.
Nedan presenteras förslagen som Asbyborna vill ha i sin Lokala Utvecklingsplan och som
kommunstyrelsen skall ta ställning till. Mötet fann ingen anledning att prioritera projekten,
eftersom de alla har så olika motiv och förutsättningar

Önskemål om åtgärder
1. Upptäckarhus för barn i Asby skola
Motiv:
• En utmärkt aktivitet för barnen i Ydre och som samtidigt lockar barnfamiljer utifrån
till Ydre.
• Ett bra sätt att använda skolan.
• Upptäckarhuset kan delvis bli en del av förskolan.
Förutsättningar:
• Byggnaden med gymnastiksalen kommer förmodligen att tas över av
Sockenföreningen, som håller på att lägga upp planerna för hur lokalerna skall
användas. Sockenföreningen ser ”Upptäckarhus för barn” som en intressant möjlighet
men vill först fastlägga sina planer för skolan, innan de kan ge ett definitivt besked.
• Förskolan kan tänka sig att upplåta delar av sina lokaler till Upptäckarhuset och
samtidigt få använda Upptäckarhuset i verksamheten.
• Om det blir ett Upptäckarhus så kan även de lokaler som kommunen planerar att riva
komma till användning.
• I bl.a. Hallsberg finns ett Upptäckarhus som kan ge inspiration och idéer.

Åtagande kommun:
• Ge Sockenföreningen allt tänkbart stöd i arbetet med att fylla de gamla skollokalerna
med meningsfylld verksamhet. Allt saknas köksutrustning, porslin, möbler, men
Sockenföreningen framhåller särskilt avsaknaden gymnastikmadrasser.
• Hjälpa till att få köket godkänt för tillagning.
• Avvakta med den planerade rivningen.
• Hjälpa till vid ev. ansökan om bidrag från bl.a. Leader
Åtagande lokalt
• Sockenföreningen kommer att ta fram sin plan för användningen av skolan.
• Om Upptäckarhus blir en del av planen leder Sockenföreningen arbetet med att få
tillstånd aktivitetshuset. Gabriele Otto, Solviken, har meddelat att hon gärna deltager i
arbetet.

2. Återskapa Asby kyrkby med prästgård, Hednerspark mm
Motiv:
• Asby kyrkby med prästgård och Hednerspark är en unik miljö som bör bevaras till
eftervärlden.
• Kyrkbyn och parken kan bli en turistattraktion.
• En ordningsställd park kommer att bli ett skönt rekreationsområde för Asbyborna och
försköna Asby samhälle.
• Arbetet med parken kan vara en del i arbetet med en ”Helande miljö”
Förutsättningar
• Karin Dahlins utmärkta utredning beskriver väl hur projektet kan genomföras.
• Alla är eniga om att styrkan i projektet är helheten där prästgården måste ingå som en
del.
• Pastorsexpedition flyttar från prästgården till Österbymo efter nyår.
• Kyrkan är allmänt positiv, men har ännu inte bestämt vad de tänker göra med
prästgården. För att lyckas krävs ett helhjärtat stöd och deltagande ifrån Kyrkan.
• Detta är ett stort projekt som kräver långsiktighet och uthållighet.
Åtagande kommun:
• Deltaga i planering och projektering
• Hjälpa till vid ansökan om bidrag.
• I framtiden marknadsföra projektet och Asby kyrkby.
Åtagande lokalt:
• Det krävs att en grupp bildas av entusiaster och representanter från föreningar, kyrka,
kommun och Länsmuseum.
Hur går vi vidare?
• Sven- Inge Karlsson och Christer Wiström har åtagit sig att kontakta gamla
styrgruppen och undersöka vilket intresse det finns att återuppta arbetet.
• Kyrkan skall ge definitivt besked angående prästgården och vilken roll de kan tänkas
ta vid genomförandet av projektet.

3. Båtbrygga för uthyrning av båtplatser och båtramp vid Asbysand
Motiv:
• Det saknas riktiga båtbryggor vid Asbysand. De båtar som finns ligger lite hur som
helst.
• En båtbrygga och båtramp vid Asby lockar båtägare, turister och fiskare samt gör
Asby mer attraktivt att bo i och besöka
• En båtbrygga kan vara en god affär och skapa resurser till att göra och hålla i ordning
omgivningarna runt omkring.
Förutsättningar:
• Bedömningen är att det finns båtägare som vill hyra eller kommer att tvingas hyra, när
det inte blir fritt att lägga båten var som helst.
• Kyrkan, som äger marken, ser mycket gärna att det blir bättre ordning och att det
bildas en hamnkommitté, som bygger en brygga för uthyrning av båtplatser.
Åtagande kommun:
• Kommunens Miljö- och hälsoskyddsinspektör skall lämna ett utlåtande.
• Hjälpa till med projektering och planering.
• Hjälpa till med ”Anmälan om vattenverksamhet ” där bl.a. Miljöinspektörens
utlåtande ingår samt vilken påverkan projektet kommer att få på miljön och annan
verksamhet.
• Vid behov gå i borgen för ett lån som föreningen tar.
• Eventuellt hjälpa till genomförandet av projektet.
Åtagande lokalt:
• Bilda en hamnkommitté inom Sockenföreningen. Mats Gustafsson är beredd att arbeta
för att Sockenföreningen går med på detta och att kommittén bildas.
• Kontakta berörda instanser och se till att arbetet kommer igång med i första hand
godkännanden och projektkalkyler.
• När projektet är slutfört kommer kommittén att ansvara för driften.

4. Guide karta, skyltning av sevärdheter, märkning av leder
Motiv:
• Göra det lättare att hitta alla fina sevärdheter.
• Stimulera en aktiv fritid
• En del i satsningen att göra Asby mer attraktivt för invånarna och besökarna.
Förutsättningar:
• Det mesta är klart enligt den ursprungliga planen. Det återstår att sätta upp den timrad
informationstavla på torget och att skydda de uppsatta skyltarna med ett tak
• Under LUP arbetet har följande förslag på kompletteringar kommit upp:
- att tillverka en "vägvisare" med avstånd till sevärdheterna och placera den på torget.
- att märka cykelvägen mellan Asby centrum och Asbysand.
- att förbättra märkningen av kyrkstigen. Märkningen är dålig p.g.a. att en
markägare inte vill ha någon märkt led över sina marker. Önskemålet kvarstår men
det finns inget förslag på åtgärd.
Åtagande kommun:
• Hjälpa till med det återstående skyltmaterialet.
Åtagande lokalt:
• Märtha Andersson har bestämt hur vägvisaren skall se ut och driver frågan.
• Anders Dahlin åtar sig att sätta upp skyltar längs cykelvägen.

5. Vinterturism
En satsning på vinterturism för hela Ydre, som förslagsvis leds av turistbyrån.
Asbys roll i ”Ydre Vinter” kan vara:
• Skidåkning nedför och på tvären i Asby.
• Boende.
• Delta i en aktiv stugförmedling för hela kommunen.
• Mat
Kompletterat med bl.a:
Långfärdsskridskobana, vinterfiske, spolad bandybana i Rydsnäs
Ridning i Elmershult och Sprängsbo
Motiv:
• Öka turismen och nå nya turistgrupper
• Öka utnyttjandegraden på våra anläggningar.
Förutsättningar:
• Ydre ligger nära kontinenten och med en helhjärtad satsning finns det goda
förutsättningar för att bli ett attraktivt turistmål även på vintern för danskar, tyskar och
holländare m.fl.
Åtagande kommun:
• Det krävs förmodligen att tjänstemännen på turistbyrån tar initiativet till att skapa en
turistgrupp vinter, där entreprenörer och föreningar i Ydre som är intresserade att
arbeta med vinterturism samlas.
• Hjälpa till med satsning och marknadsföring av ”Ydre Vinter”.
Åtagande lokalt:
• Asby Alpina m.fl. har visat intresse att deltaga i gruppen.
• Anmäla hus som kan hyras ut på vintern.

6. Utveckla museerna
Motiv:
• Utveckla och förnya museerna i Asby.
• Öka antalet besökare
• Kunna visa likvagnen.
Jan Hermelin från museet har förslagit följande:
• En ”gammal” lekplats utanför skolmuseet. Detta lockar barnfamiljer och passar
utmärkt ihop med skolmuseet. Museet tar fram en plan på hur lekplatsen skall se ut.
• Att göra om delar av kyrkstallarna till ett museum för äldre bruksföremål i lantbruket,
som användes på Andrew P:s tid, tillsammans med den fina gamla likvagnen, som
redan finns där. Detta blir ett utmärkt komplement till de övriga museerna.
Jan har tagit upp frågan med Kyrkan och väntar på besked.
• Visa ett urval Hultgrens bilder på museerna. Det kan vara bilder från tiden, då Andrew P
bodde i Sverige och gamla skolbilder. Detta blir dessutom extra reklam för Hultgrens
museum. Jan kommer att ta kontakt med ansvariga för Hultgrens museum.
• Placera en ”prärievagn” utanför museet. Jan vill gärna ha tips på var det kan finnas en
lämplig vagn.
Åtagande kommun:
• Vid ordningsställande lekplatsen krävs en del markarbeten, som kommunens
vaktmästare behöver hjälpa till med. Detta är redan överenskommet med kommunen
men ej genomfört.

7. Bättre support från kommunen till de ideella krafterna.
Motiv:
• De ideella krafterna i Asby tycker de får dåligt stöd från kommunen.
• Kommunens tjänstemän skall se de ideella krafterna som tillgångar inte som en
belastning.
Förutsättningar:
• De ideella krafterna i Asby har gjort och gör storverk. De skulle dock kunna orka med
att göra ännu mer om de fick rätt stöd från kommunen.
Åtagande kommun:
• Övertyga och utbilda kommunens politiker och tjänstmän om vilket värde det är att
folk arbetar ideellt och få dem att förstå att om de är lite mer "på tå" så ger det
hundafallt igen.
Åtagande lokalt:
• Påpeka för ansvariga om du inte är nöjd med kommunens bemötande.

8. Övriga förslag på förbättringar
Bättre underhåll av badplasten vid Sandstugan och toaletten vid Asby brygga.
Kommunen behöver reparera bryggan, dessutom önskas det tätare tömning av toaletten under
sommarsäsongen.
Toaletten vid Asby brygga som också är kommunens ansvar töms aldrig och måste tas bort
om den inte kommer att skötas i framtiden.
Enkelrikta Postgatan från affären
Det är stor risk för olycka särskilt borta vid korsningen.
Alternativt kan gatan bli gågata där endast behörig trafik får kör in.
Bättre marknadsföring av hela Ydre inkl. Asby
Kommunen håller på att ta fram en handlingsplan.

