Utgivare: Åsens Byråd
H allo,
B er om ursäkt igen att Å sen
-N y tt bliv it försenat d enna
m ån ad en också. D et är
m y cket nu.. M E N nu ska
jag få hjälp att red igera
Å sen-N y tt i M aj m ed
B arbro G y ris så nu hoppas
jag att d et blir ord ning
igen… O m tekniken håller..
/Tette
MATT-TRASOR
Vi tar tacksamt emot
matt-trasor.
Klippta eller oklippta.
Älvdalens
Baptistförsamling
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UPPHITTAT

Sopplunch på
Soldis
Torsdag den 2 maj
KL: 11.30-13.00
Välkomna!

Guldring upphittad på
Brunnmyrvägen
13/4 2013.
Återfås mot beskrivning.
Tel 073-930 16 12 (Karin)

- Vad tycker samekvinnan bäst om?
- Det är väl det som står på lappen

Lägenheten
i Bystugan
UTHYRES

Vi söker målare
För utomhusmålning

Inflyttning kan
ske from 1 maj
För mer info
kontakta Tette

Rot-avdrag förutsätts

Ring 0251—300 17 och prata med Sune
så får du veta mer.

NY MAILADRESS
TILL ÅSEN-NYTT!

Valborg på Kråkhol

Från och med nu har
Åsen-Nytt en ny
mailadress! Skicka
era bidrag inför
Majnumret till nya
adressen:

Den 30 april, Ca 21.00
börjar elden.
Vårsånger
Inga fyrverkerier i år.

asen-nytt@spray.se
Den gamla adressen
används inte längre
till Åsen-Nytt utan
ENDAST som min
privata Mail!
/Tette

När elden brunnit ut blir det lite
samkväm i bystugan där det
går att köpa
Kaffe med dopp för 20 kr och
korvförsäljning.

Välkomna!

Åsens SK 90 år

För att uppmärksamma Åsens SK:s 90-årsjubileum ges
möjlighet till alla intresserade att prova och beställa
klubboverall i Åsens SK:s huvudfärger svart och gult.
Klubboverallerna kommer att finnas tillgängliga för utprovning och
beställning på Servicepunkten fd Soldathemmet

Nytt datum!!! Absolut sista datum för beställning är 6 maj!
Öppettider: Vardagar 10.00-14.00 och måndagar 18.00-20.00
Välkomna med er beställning!
Åsens SK

Vi tar gärna emot
LOPPISSAKER OCH BÖCKER
TILL VÅR LOPPIS

SOLDIS
Fortsätter som vanligt
Maj månad ut,
efter det får vi se

Öppet Måndag-Torsdag
Kl: 10-14

Lille Pelle är på nudistläger med sina för äldrar
och ser att männen är olika utrust ade av naturen
och frågar pappa om orsaken.

”SOLDIS” Baptistkapellet i Åsen

Pappa som själv är väl utrustad svarar "De som
har stora är intelligenta, de som har små är dumma.

Tel: 0251-300 82 eller Tel: 073-733 80 52

Vid behov kan vi hämta.
Välkomna att höra av er till oss!

Några timmar senare frågar pappan sin son var
mamma är .
...
"Jo," säger Pelle, "hon stod och pratade med en
dum farbror,
men så blev farbrorn jättesmart och då gick de

Städda g i Å sens B y

Städda g på B adet

Söndagen den 5 m aj 2013
K l: 10.00

Söndagen den 12 m aj 2013
K l: 10.00

s am las v i i B y stu g an
för att v årstäd a i Å sen.
M ed tag läm pliga kläd er och skor.
M ed tag äv en red skap.
D et bjud s på fika.

s am las v i på B ad et
för att v årstäd a.
M ed tag läm pliga kläd er och skor.
M ed tag äv en red skap.
D et bjud s på fika.

Välkomna!

Välkomna!

Byt däck i Åsen

Krängning och balansering av 4 hjul - 500:Skifta på bilen
- 200:Köp hem däcken själv så fixar jag resten.
För mer info Ring
Andreas /

073 – 501 46 70

ÄLVDALSÅSENS RÖDA KORSKRETS
Inbjuder härmed alla medlemmar och samtliga
pensionärer i Åsen till

UTFLYKT TILL SIXTEN JERNBERGS
MUSEUM TORSDAGEN DEN 23 MAJ 2013.
På museet äter vi lunch och ser på samlingarna.
Avresa kl. 10 med egna bilar från Bystugans parkering.
Samåkning så att alla som önskar bli med får plats.

Anmälan senast den 13 maj till Ingrid Östgren
på tel: 0251-30145.
Hjärtligt Välkomna !

SERVICEPUNKTEN
Vi har haft en idé om att tillhandahålla tjänster med RUT och
ROT-avdrag.
Vi har fått förfrågningar om bl.a. fönsterputs, städning och
trädgårdsarbete.
Men vi har inte fått ett enda svar från någon som kan vara
intresserad att utföra detta så vi ställer frågan igen:
Finns det någon som kan åta sig dessa arbeten?
Auvin svarar för administrationen. Betalar lön och
arbetsgivaravgift samt arbetsmarknadsförsäkringar.
Är du intresserad? Hör av dig till Servicepunkten,
tel: 0251-744125

På Servicepunkten kan du:
Betala räkningar; Ta ut kontanter med ditt bankkort.
Köpa frimärken; Köpa souvenirer och hantverk.
Ta en fika eller rent av en lunch med färdigmat.
Eller varför inte kolla på SALEMS LOPPMARKNAD
Vandrarhemmet UVBOET
Vi väntar fortfarande på vissa besked men är i övrigt klara för att sätta
igång byggnationen.
Så vi kan inte göra annat än att återkomma.

ÅRADMÅIR VATTEN;
ek förening.

ÅRSMÖTE
Fredagen den 3 maj 2013
kl. 19
I Åsens Bystuga.
Årsmöteshandlingar finns
tillgängliga i Bystugan.

Välkomna!

Nisse ringer till sin kompis och hans lille
son Måns svarar:
- Har du pappa hemma?
- Jaa, men dom håller på i sovrummet,
säger Måns.
- Ok, då ringer jag senare då.
Efter 2 timmar ringer han igen och frågar:
... - Är pappa hemma?
- Ja men nu håller dom på i garaget...
- Ok jag återkommer.
Han ringer igen.
- Är pappa hemma nu då?
- Ja men nu håller dom på på vinden...
Då blir Nisse nyfiken och frågar:
- Vad håller dom på med hela tiden?
Lille Måns viskar tyst:
- Dom håller på och letar efter mig...

Här kommer lite information om motorcross, m.m, (på begäran)
Jag utgår från att det är ett oregistrerat fordon som inte får framföras på väg detta
gäller.
En motorcross eller "dirtbike" får man inte köra annat än på inhägnat område. Man
ska då också helst vara medlem i någon sorts förening som har försäkringar
som gäller om en olycka skulle inträffa.
Kör man ett sådant fordon (oregistrerat) gör man sig skyldig till ett brott som kallas
"framfört oregistrerat fordon" . Man kan naturligtvis också lagföras för olovlig körning osv om man inte har rätt behörighet att köra fordonet. Hjälmtvång är det förstås.
Vad gäller bullernivåer är ju detta en definitionsfråga. Är man på en motorbana och
kör där inte några grannar finns kanske det inte gör så mycket. Åker man däremot
där någon störs av ljudet kan man bli bötfälld. Brottet heter då "åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon".
Blir man rapporterad för olovlig körning kan det påverka framtida lämplighetsintyg
för körkort.
Enligt trafikpolis jag pratat med är det inget ålderskrav på föraren om det är på ett
godkänt inhägnat område och någon förälder är med. Gärna då också att man är
medlem i någon motorkrossförening.
Mvh Anders Bälter,
Polisassistent, Närpolisområde Mora

Örjan till Janne:
- Det går trögt med raggandet på
stranden i år Har du något tips?
- Ta en bakpotatis och lägg den i
badbrallorna ska du se att du får
brudar!
Dagen efter möter Janne Örjan när
han kommer i bilen från stranden.
- Hur gick det i dag då?!?
... - Det gick ännu sämre!
- Va säger du? Kliv ur bilen får jag
kolla hur det ser ut.
- Men för faan Örjan, du ska ju lägga potatisen där fram!

Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på email:
asen- nytt@spray.se
OBS! Ny adress!
eller på:
Telefon: 0251-30048 (Bystugan),
30091 (Badet) (Har för tillfället båda
numren i bystugan.
Eller kom ner i källaren på Bystugan.
Manusstopp till nästa numme r:
15 Maj.

Hjälp Sökes!!!!
Till Bygdedagen som äger rum måndag 22 juli i Åsen.
Hjälp med idéer och aktiviteter för att kunna genoföra en intressant
dag för alla närvarande.
Förslag lämnas till Tette.
Praktisk hjälp behövs också före, under och efter Åsendagen.
Tette och Byrådet
En nunna, som var mycket kissnödig, gick in på en pub för att låna toaletten.
Det var musik och högljudda samtal om och när "lamporna skulle släckas."
Varje gång ljuset slocknade, blev det jubel.
...
Men när nunnan gick genom rummet blev det knäpptyst.
Hon gick fram till bartendern och frågade:
- "Kan jag få använda toaletten?
Bartendern svar ade:
- "OK, men jag måste varna dig att det finns en staty av en naken man klädd bara med ett fikonlöv på toaletten. "
- "Ja, jag tittar bara åt andr a hållet, sade nunnan.
Så bartendern visade nunnan till toaletten på puben.
Efter några minuter kom hon tillbaka ut, och hela puben stannade upp bara tillräckligt länge för att ge nunnan ett högt applåderande .
Hon gick till bartendern och sa:
- "Herrn, jag förstår inte. V arför applåderar de mig bar a för att jag gick på toaletten?
- "Ja, nu är de vet att du är en av oss, sade bartendern, "Vill du ha en drink? "
- "Nej tack, men jag förstår fortfarande inte, sa den förbryllade nunna.
- "Du förstår, " skrattade bartendern, "varje gång någon lyfter fikonlövet på statyn, så släcks ljuset.

