Valborgsfirande!
Vi firar en annorlunda Valborg i år!
Istället för brasa, fika och tal sätter vi upp en tipsrunda runt vårt fina
Asa som ni kan ta er runt med bil, moped, cykel eller häst.
Tipsrundan sitter uppe 23e april till 16e maj. Du kan själv välja om du
tar hela rundan i ett slag eller delar upp det över flera turer.
Rundan passar för att ta fika de dagar Lövholmens Café, Långsryds
Gård och Asa Herrgård är öppna, annars finns det flera fina fikaställen
för medhavd korg.
Dina svar lämnar du i postlådan på anslagstavlan i bygdegården.
Det finns en karta över rundan på nästa sida och även lite sökhjälp på
tipslappen.
Har du svårt att hitta en fråga, eller kanske den har försvunnit? Ring
Jenny 0708-938177 så fixar vi det.
Fina priser finns att kamma hem bl.a skänkta av lokala företag
Vinnarna annonseras i nästa bygdeblad.

Ps. Det finns extra tipslappar att hämta på anslagstavlan vid
bygdegården om det är fler i familjen som vill delta.
Lycka till önskar Asa Bygdegårdsförening
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1. Soffan vid badplatsen vid Burken
2. Soffan vid badplatsen i Hisshult
3. Långsryds Gård skylt
4. Parkeringsplatsen vid Antikt i
Brottsahemmet
5. Info tavlan vid Asa Herrgård
6. Parkeringen vid skogskapellet
7. I krysset i Buskatorp (till
Saxabjörke) vid postlådorna
8. Omklädningshytten Skärlens
badplats – Asaryd
9. Infotavlan (den ligger på marken
ca 20m från parkeringen) vid
Kråketorps naturreservat
10.
Infotavlan IOGT-NTO
11.
Mjölkabordet vid
parkeringen till Lövholmens Café
12.
Sågen i Sjöända
13.
Skiljefråga i fönstret vid
ingången i bygdegården:

Namn:
Tel Nummer:

X

2

1
1. Soffan vid badplatsen vid Burken
2. Soffan vid badplatsen i Hisshult
3. Långsryds Gård skylt
4. Parkeringsplatsen vid Antikt i
Brottsahemmet
5. Info tavlan vid Asa Herrgård
6. Parkeringen vid skogskapellet
7. I krysset i Buskatorp (till
Saxabjörke) vid postlådorna
8. Omklädningshytten Skärlens
badplats – Asaryd
9. Infotavlan (den ligger på marken
ca 20m från parkeringen) vid
Kråketorps naturreservat
10.
Infotavlan IOGT-NTO
11.
Mjölkabordet vid
parkeringen till Lövholmens Café
12.
Sågen i Sjöända
13.
Skiljefråga i fönstret vid
ingången i bygdegården:

Namn:
Tel Nummer:

X

2

11

12

9

2

1
10

Start &
Mål

8

3
5

7

4
6

