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Välkommheenns uttbilildningscenter
– energibransc

Så nära ”på riktigt” du kan komma!

På Åsbro Kursgård utbildas arbetskraften den svenska energibranschen är i stort
behov av. På vårt område finns det övningsfält, ledningar och ställverk inom alla
spänningsnivåer.
Du är såklart välkommen även om du inte tillhör energibranschen. Våra
lokaler lämpar sig för föreläsningar, konferenser samt föredrag och vi
kan ta emot grupper mellan 5 och 70 personer. Kursgården ligger i
södra Närke, ca tre mil söder om Örebro.

Övningsfält

På vårt 130 hektar stora övningsfält finns det ledningar och ställverk i alla spänningsnivåer, en komplett simulator med vattenkraftstation och en godkänd bana för terränghjuling. Området
lämpar sig också för andra praktiska utbildningar, till exempel
kurser i sprängning och motorsågskörkort.

Restaurang & boende

Vi har 37 hotellrum och 36 rum med enklare standard som
är fördelade i olika byggnader. Passa på att boka en kväll i
vår grillkåta!
I restaurangen serveras frukost, lunch, middag och kaffe.
Lunch och middag består av dagens rätt med salladsbuffé,
dryck och kaffe. Ett mindre sortiment av kioskvaror finns
att handla i restaurangen. Affärslunch och trerätters menyer ordnas vid beställning. Vi har öl- och vinrättigheter.

Konferens

Vi har flera välutrustade konferensrum i olika storlekar. I samtliga salar finns trådlöst
nätverk, anteckningsmateriel, dryck m.m. Våra konferens- och utbildningslokaler finns i
olika storlekar och rymmer grupper mellan 5 och 70 personer.
Vi kan också erbjuda roliga aktiviteter, till exempel köra terränghjuling,
skyttebana eller stolpklättring.

Insatsstyrkan

Insatsstyrkan är den nationella reparationsresursen
för elförsörjning vid störningar, sabotage och naturkatastrofer. Styrkan utgörs av skickliga elmontörer från
hela Sverige. Utbildning och beredskapsövningar sker
vid Åsbro Kursgård på uppdrag av Svenska Kraftnät.

Utbildningar

På Åsbro Kursgård genomför vi:
• branschutbildningar
• företagsutbildningar
• Yh-utbildningar
• gymnasieutbildningar och
• arbetsmarknadsutbildningar
Vi erbjuder spännande utbildningar för el- och
energibranschen men kan också erbjuda företagsanpassade
utbildningar efter behov.
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Frågor?
Vill du ha mer information om oss är du
välkommen att läsa mer på
www.asbro.se
Har du frågor om kursgården eller vill du boka in en kurs eller konferens?
Kontakta oss via e-post info@asbro.se eller ring 0582-838 00!
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asbrokursgardab
Följ oss på Facebook för löpande information om våra pågående
utbildningar och vad som är på gång.

Knottebo 222, 694 96 Åsbro

