
 

 

 

Kära släktmedlemmar ! 

Vi önskar alla släktmedlemmar och fränder en varm och behaglig sommar efter alla de bekymmer 

och besvär som instängdheten med anledning av covid inneburit. Förhoppningsvis kommer vi alla 

att under sommaren kunna återknyta alla kontakter som hittills gått på sparlåga.  

Släktmöte 2022 

Styrelsen har beslutat att hålla fast vi sedvanlig 3-årsrullning mellan släktmötena. Nästa möte blir 

alltså 2022 med riktpunkt sista veckoslutet i augusti eller första i september. Plats har beslutats till 

Mälardalen där vi hoppas kunna arrangera intressanta studiebesök, men tyngdpunkten kommer 

att ligga på släktens samvaro och umgänge. En uppskattad stående punkt på programmet har varit 

”Aschanare berättar” där också den yngre generationen välkomnas att göra presentationer av sig 

själva och sin verksamhet. Så fortsätter vi, och medlemmarna uppmanas föreslå kandidater som 

kan medverka i detta. 

Styrelsen ger sig iväg till Mälardalen i september i år för att rekognosera mötesplats och 

besöksmål, har du tips och förslag på besöksmål, gärna med Aschananknytning, är dessa 

välkomna. 

Hemsida 

Ett angeläget arbete under året har varit att uppdatera och modernisera hemsidan och fylla på 

med hittills opublicerat material. Vi syftar till att förenkla strukturen och göra det lättare att hitta. 

En startsida kan komma att se ut ungefär som på nästa sida. (En uppdaterad version av hemsidans 

startmeny visas där som bild). Hemsidan ska vara lätt tillgänglig, och inloggning begränsas till 

föreningens beslutsdokument (årsmöte och styrelse). För att den ska vara angelägen och 

intresseväckande behöver den medlemmarnas bidrag och bilder, gärna under vinjetten ”Minnen 

och blandat”. Webredaktör är Claes Westling (westlings@hotmail.se).  

 

Information från J.L. Aschans släktfond 

Släktfonden är primärt avsedd för underhåll av familjegraven vid Hovmantorps kyrka. Fondens 

tillgångar medger även utdelning av stipendier till ungdomars utveckling och andra ändamål till 

gagn för släkten. Under rådande pandemi har söktrycket varit jämförelsevis lågt främst pga 

begränsade möjligheter till utlandsresor. Fondstyrelsen hoppas att möjligheterna till språkresor, 

utbytesstudier mm förbättras och välkomnar nya stipendieansökningar 2021. Ordinarie 

ansökningstid är 1 augusti med tilldelningsbesked 1 september. Stipendieansökningar kan även i 

särskilda fall behandlas löpande under året. Förfrågningar och ansökningar ställs till Släktfondens 

ordförande Wilhelm Aschan per mail wilhelm@ullalva.se eller telefon 072-5731212. 

Släktföreningens medlemsavgift för perioden 2019-2022 är 300 kr för vuxna, under 25 år 150 kr, 

bankgiro 820-7169, se bifogad blankett  Vi vill nu önska alla en lång, skön och berikande sommar. 
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Hemsidans startmeny i 

preliminär utformning 

Tre huvudkolumner med 

underliggande ämnesval. 

Till dessa ska fogas en högerkolumn, 

här antydd, med nyheter. Äldre 

nyheter magasineras under 

respektive ämnesrubrik ( t ex 

”Tidigare släktmöten”, ”Arkiv” eller 

”Minnen och blandat”). 

Sökfunktion kommer att finnas. 

Delning till sociala medier möjlig. 

All information kommer att vara 

öppen- inget lösenord -utom 

Släktföreningens ”Dokument”, som 

då innehåller interna styrelse och 

årsmötesdokument. 

 


