Utgivare: Åsens Byråd
Hej!
Det gick för fort förra
gången.. Jag skrev fel
telefonnummer till
kontoret.. Hoppsan! :o) Så
kan det gå ibland.. :o) Rätt
nummer till kontoret är:
0251-744 125 där ni kan
nå mig mellan kl. 11-15
tisdag-fredag. Om jag inte
är inte är ute och ränner :o) Ni kan
också nå mig på mitt nya
arbetsmobilnummer :
070-744 12 41 också mellan kl: 11-15. Ring gärna
min nya mobil innan kontoret om ni vill ha tag på
mig speciellt. Välkomna
att höra av er om ni har
några funderingar.. :o)
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informerar:

Åsens Blomsterfond

Hädanefter tas inga filmer emot för överföring
till DVD.

i Åsens Bystuga

Denna del av verksamheten avslutas nu för
byrådet.

håller

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 29 April
kl. 19.30
Välkomna!

Roliga historier!
Roliga historier uppskattas om ni vill
lämna in till Åsen-Nytt. Både lite
Därmed är också filmen längre och lite kortare historier.. Och
om Åsen också lagd på även andra nerskrivna historier eller
minnen. Hör av er till Tette med era
is ett tag framöver.
bidrag till Åsen-Nytt.

/Tette

Barn- och
ungdomsträning!

Fotboll !!!
Nu snart börjar det, första matchen på
Hedvallen går av stapeln Fredagen 16/5
Kl.19:00 då Åsens SK möter IF Nornan i
Division 7 Norra Dalarna Herrar.
Laget kommer att bestå av spelare från
Älvdalen Hockey, Solglimten, Älvdalen
och Hedvallen Hooliganz, Åsen m.fl.
Vi hälsar alla välkomna !!
ÅSENS SK
Vid frågor kontakta Toren Olsson
tel: 070-9381199
toren.olsson@telia.com
Information läggs också ut på
Åsens SK:s Facebooksida.

Åsens SK bjuder in barn och
ungdomar från fyra år och uppåt
till upptaktsträff på Hedvallens
fotbollsplan i Åsen
onsdagen den 14 maj 2014 kl 18.00.
Vi ser gärna att föräldrar eller andra
intresserade hjälper till med lekar
och övningar.

Alla är hjärtligt välkomna!
Åsens SK

Valborg på Kråkhol
I år blir det en helkväll:

Thaimat i bystugan 30april kl 17:00
Knyten (Dumplings)
Khao Moo Daeng (Grillat fläskkött m sås)
Ris
Läsk/Lättöl
Pris 100kr

Ca 21.00 börjar elden på Kråkhol.
Det blir sång vid elden.
Inga fyrverkerier i år.

Efter elden brunnit ut vid ca 22.00 blir det
lite samkväm i Bystugan
där det går att köpa
Kaffe med dopp och
korv med bröd och
lite godis och läsk.

Varmt Välkomna!
Årsmöte
med delägarna i Åssågens Sågförening UPA
hålles i Åsens Bystuga
lördagen den 3:e maj kl. 18:00
Ärenden enligt stadgarna.
Välkomna! /Styrelsen

HANTVERKARE
Anmäl ert intresse att delta och
för bokning av plats i
årets upplaga av Åsens Bygdedag.
Både nya och gamla idéer välkomna!
Ring Tel: 070-744 12 41
mellan kl: 11-15
Tette

Städdag nr 1 i Å sens B y
Lördagen den 10 m aj 2014
K l: 10.00
sam las vi i B ystugan
för att vårstäda i Å sen.
M edtag läm pliga kläder och skor.
M edtag även redskap.
D et bjuds på fika.

V älkom na!

Städdag nr 2 på B adet
Lördagen den 17 m aj 2014
K l: 10.00
sam las vi på B adet
för att plocka upp plattorna ur bassängen och
kratta m m ..
M edtag läm pliga kläder och skor.
M edtag även redskap.
D et bjuds på fika.

V älkom na!

Städdag nr 3 på B adet
Lördagen den 24 m aj 2014
K l: 10.00
sam las vi på B adet
för att plocka in plattorna i förrådet och
skura bassängen m m ..
M edtag läm pliga kläder och skor.
M edtag även redskap.
D et bjuds på fika.

V älkom na!

Kaffebröd till Valborg
Är det någon som vill skänka
kaffebröd till fika på Valborg så tas
det tacksamt emot. Exempelvis
Sockerkaka, småkakor eller något
annat gott.
Hör av er till Tette på
tel: 070-744 12 41 mellan kl:11-15
Tack på förhand!
/Byrådet

Samfälligheten informerar:
Samfälligheten upplåter dieseltanken vid
Byförrådet för den som vill
bedriva dieselförsäljning i Åsen.
Vid intresse hör av er till
Trapp Ivar på tel: 300 72

Vinnaren utsedd!
Nu har Styrelsen i Uvboet utsett vinnaren till
Uvboets namntävlig av de olika rummen på
Vandrarhemmet.
Vinnaren blev:
Anders Bergman
som vinner en övernattning i Bröllopssviten
i Vandrarhemmet.
Det vinnande bidragets namnförslag blev:
Gamtbodarna, Nybodarna, Billingbodarna, Gessi,
Bunkris, Ransi, Martinsbodarna, Rensjöbodarna
och Floj.
Vi säger :Grattis till Anders och tackar alla som
lämnat in förslag till namntävlingen.
Det var många bra förslag som kom in!
/Styrelsen
Husdjur
Den snälle grannen pratar med lille Per:
- Skulle du inte vilja ha en liten kattunge?
- Visst skulle jag. Men mamma säger att hon
inte vill ha några djur i huset.
–Men pappa då?
-Åjo, honom släpper hon in ibland.

Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på email:
OBS! Nya adressen!
asen-nytt@spray.se
Manusstopp till nästa nummer:
15 Maj.
Vänligen respektera detta datum!

Hittade denna tabell över Åsens folkmängd mellan 1960-2010 på Wikipedia.
Befolkningsutvecklingen i Åsen 1960–2010[2]
År

Folk- Areal (ha)
män
gd

1960
1965
1970
1975
1980
1990
1995
2000
2005
2010

425
338
334
308
273
266
226
237
262
246

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

VÅRUTFLYKT
Vårens utflykt går i år torsdagen den 15 maj till
Fågelsjö Gammelgård
belägen 8 mil norr om ORSA, där vi får en guidad visning av detta
världsarv samt möjlighet till lunch.
Samåkning i egna bilar med avresa från
Åsens Bystuga klockan 09.00.
Anmälan till Ingrid Östgren tel: 0251-30145 senast 12 maj.
Alla hjärtligt välkomna, föreningen bjuder på visningen.

96
102
103
103
103

Härmed inbjuder

Åsens Skidklubb
alla er som på ett eller annat sätt hjälpt till i
vår förenings verksamhet
TILL EN:

Medhjälparträff
Tisdagen den 6 maj 2014
kl 18.00 i Åsens bystuga.
Vi äter smörgåstårta, samtalar och tittar på film från
Åsens SK:s 90-årsjubileum. Har du några minnen
från klubbens historia vill vi gärna att du delger
oss dessa under kvällen.
Anmäl dig senast tors. 1 maj till Therese Timber Tfn: 073-64 32 287
eller Mail: timberkulla@gmail.com .
OBS! Ingen efteranmälan

Hjärtligt välkommen!
Åsens SK/styrelsen

SPELPROGRAM DIVISION 7 NORRA DALARNA 2014
Malungs IF - Åsens SK
IFK Rättvik - Åsens SK
Åsens SK - IF Nornan
Färnäs SK - Åsens SK
Älvdalens IF - Åsens SK
Åsens SK - IFK Mora U
Öna SK - Åsens SK

4/5
12/5
16/5
29/5
31/5
5/6
9/6

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

Åsens SK - IF Vikapojkarna Tisdag

13/6

kl. 19:00

Åsens SK - Malungs IF U

Torsdag

23/6

kl. 19:00

Åsens SK - IFK Rättvik FK
IF Nornan - Åsens SK

Fredag
8/8
Måndag 11/8

kl. 19:00
kl. 18:30

Åsens SK - Färnäs SK
IFK Mora - Åsens SK

Tisdag
Lördag

22/8
30/8

kl. 18:30
kl. 18:00

Åsens SK .- Öna SK
Tisdag
IF Vikapojkarna - Åsens SK Fredag

5/9
12/9

kl. 18:00
kl. 17:30

Åsens SK - Älvdalens IF
Att plågas av dåligt samvete är
en levande själs helvete.
Calvin
Inget är permanent i denna
onda värld, inte ens
problemen.
Charlie Chaplin

Söndag
Måndag
Fredag
Torsdag
Lördag
Torsdag
Måndag

Fredag 19/9

15:00
19:00
19:00
19:00
15:00
19:00
19:00

kl. 17:00

En sorgsen själ dödar dig fortare,
mycket fortare, än en bakterie.
John Steinbeck
Min optiker har en skitfin
motorcykel.
- Ja, han kan ju detta
med bågar!!!

