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Jag vill önska alla en Riktigt

God Jul
och
Gott Nytt År

GOD JUL
OCH
ETT GOTT
NYTT ÅR

Önskar
Tette
/ Tette
Julfyndigt
När vår dotter var liten och gick på
dagis skulle det strax före jul bjudas
på julbord. När vi pratade om detta
sa hon att hon absolut inte skulle
äta julbord. ”Men varför inte, det är
väl gott?” sa jag. ”Det är alldeles
för hårt!” svarade hon bestämt.

Vykortet nedanför är daterat 1903
Jag och mina barn
skulle besöka
några vänner. På
vägen stannade
jag till för att ta ut
lite pengar i bankomaten. Min
femåriga dotter
såg fascinerat på
när hundralapparna matades ut.
”Mamma”, sa hon
och svalde, ”när
du dör, kan jag få
det där kortet
då?”

ÄLVDALSÅSENS RÖDA KORSKRETS
önskar alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Traditionsenlig julfest
anordnas i Åsens

bystuga

TISdagen den 27 december kl. 16.00
Gåvor i form av kaffebröd och
pengar mottages tacksamt!
Kaffebröd kan lämnas mellan
kl 10.00-12.00 den 27/12
Varmt Välkomna!
Julfestkommittén

Alla Åsenbor
tillönskas

God Jul och Gott Nytt År !
Elsa och Ove Kleimert

Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på email:
tette.h@spray.se
eller på
Telefon: 0251-30048 (Bystugan),
30091 (Badet)
Eller kom ner i källaren på Bystugan.
Manusstopp till nästa nummer:
16 Jan.

Vandrarhemmet Uvboet
Hoppas vi fortfarande att få fart på och arbetar intensivt på alla fronter även om det går
trögt.
Har ni frågor eller tips om hur vi kan lösa resterande finansiering, hör av er till:
Olle Berglund, 0251-30031,(Ordf.) eller Sune Rytter, 0251-30017,(Kassör).

Vandrarhemmets Gym
En arbetsgrupp arbetar på att få igång gym’et.
När det är klart kommer information genom affisch vid bystugan och skolans entré.
Intresserade kommer att kunna lösa årskort och alla intäkter går till finansieringen av
skolans ombyggnad till Vandrarhem.

Gymnastiksalen
Gymnastiksalens omklädnings- och duschrum håller vi på att fräscha upp genom mögeltvätt och
målning. Finns det någon som vill hjälpa till så kontakta Anette H. på 0251-30048

Reklamplatser
För att få fart på Vandrarhemmet vänder vi oss till företag och erbjuder reklamplatser
utomhus med måtten 50 x 100 cm. Annonsören tar fram sin egen skylt och vi sätter upp den väl
synlig vid/på skolan.
Vi vädjar till alla företag med i första hand med anknytning till Åsen i en eller annan form att stödja
projektet genom att köpa annonsplats.
Priset för annonsplats är 1500:- / år

Skogsägare i Åsen !
Vi måste ha fram minst 400.000:- till om vi ska komma upp till full finansiering av ombyggnaden
av skolan till Vandrarhem.
För att klara det vädjar vi till Åsens skogsägare att bidra med ett antal tallar var, på samma sätt
som man gjorde i Evertsberg för att kunna få igång Bygdegården.
Vi kommer att ha teckningslistor i Bystugan men vi kommer också att ta direktkontakt med er.
Tallarna kan endera levereras vid bilväg eller också försöker vi få tag på några som kan sköta
avverkning och transport efter uppmärkning.
Har ni frågor, hör av er till:
Olle Berglund, 0251-30031,(Ordf.) eller Sune Rytter, 0251-30017,(Kassör).

Inför skidsäsongen
I samarbete med Samfällighetsföreningen planeras tillfälligt boende på madrasser i Bystugan och
Gymnastik-salen.
Frukostservering för skidåkarna blir antingen i Soldathemmet eller Bystugan.
Vill andra också äta frukost går det bra om anmälan sker i förväg, helst genom bokning som för
skidåkarna. Mer lokal info. Kommer på Bystugans affischtavla.
Bokning och betalning av bäddplats, frukost mm kan göras genom internetbokning på
www.uvboet.se
För anordnandet av bäddplatser behövs också frivilliga. Du som kan hjälpa till, hör av dig till Byrådet. Anette Hansback på 0251-30048 eller 0251-30091

Julklappstips
Nyinkommet (i begränsat antal)
Frukostbrickor, c:a 20 x 27 cm. Med uvmotiv. Textiltryck inbakat i laminat. Olika färger.

Pris 200:- / st

Kan beställas på www.aelvdalenturist.se eller på tel. 0251-30017

God Jul och Gott Nytt År
Önskas alla från Auvin Ek. förening

God Jul och Gott Nytt År
Önskas alla från Åsens Byråd

Nyårsönskan
Till skillnad från Nyårslöften har jag en nyårsönskan om att fler engagerar sig för en framtid för
Åsen.
F.n. är det ett mindre antal entusiaster / ”ideella galningar” som försöker få till ett Åsen som skall
vara trivsamt att bo i och som fler vill flytta till. En del börjar tröttna och en del känner att orken
inte riktigt vill längre. Vi har massor med idéer men vi behöver bli fler för att realisera dem.
Vi behöver därför få till en föryngring och utökning av gänget som håller på. Här finns alla chanser till utveckling och det är få, om ens någon by i Sverige, som har lika stora förutsättningar som
Åsen till att bli en riktig pärla. Se er omkring (man blir lätt hemmablind) och se vilka möjligheter
som finns här!
Alla våra ungdomar kanske inte vill flytta och de som vill bo kvar måste ha en utkomst för att
överleva och här finns massor med möjligheter.
Hur kan vi göra det intressant för turister att komma hit? Hur kan vi skapa intäkter för att hålla Bystuga och annat igång? Bidrag i all ära men de tar också slut.
Vad kan vi locka med? Vad skall vi erbjuda? Tunnbröd räcker inte, det finns på så många andra
håll också. Vad har vi som är unikt? Ska vi ordna en studiecirkel för att få upp allt på bordet?
Men vad vi än tänker oss så måste vi bli fler som håller på.
Här finns också flera tomma gårdar och hus som ungdomar kanske skulle vilja göra något av. Hur
står det till i Åsensläkterna? Har ni något att bidra med?
Släpp TV:n för en stund då och då, det finns alltid något att bidra med.
Vi ska ha ett årsmöte i Byrådet i april och till dess hoppas jag att ni har fött fram många goda förslag. Det är bara att ringa till någon av oss i Byrådet och framföra era tankar.
Till sist önskar jag er alla En

Riktigt God Jul och Ett Lika Gott Nytt År !

/Sune

Man måste
äta annars dör
man. Men om
jag bara äter
lite och ger
farmor resten,
så kanske hon
blir levande
igen.
Klara 4 år
Intervjuaren i
TV frågade
några personer vad de
tyckte om det
höjda bensinpriset. ”Jag
bryr mig inte
så mycket”,
svarade en
bilist. ”Jag
tankar alltid
bara för 200
kronor.”

DET GODA RÅDET
Bygger vi ett liv på sikt
Jagande fram om dagen?
Skall vi sen kalla livet rikt,
Kanske man blir bedragen!
Sin nästa ingen tanke ges!
Varför ett sån´t bekymmer?
Nog denna över axel ses,
Allt annat hjärtat rymmer!

Bagarstugan
info
Efter julbaket i vinter
kommer Bagarstugan att kallställas fram
till troligtvis Påsk 2012.
Samfälligheten

Samfälligheten informerar:

Trivs man med penninggrubbel,
Festandet i vänners lag,
Badandet i pool med bubbel
Njutande av välbehag?

Hyra för Bystugan:

Vi drabbats har av girighet,
Som gnagande oss plåga.
Att visa lite givmildhet
Det är för djärvt att våga!

Hyra för tvättstugan:

Var söndag vi i skola gick.
Gud skulle vi behaga!
Det goda rådet med vi fick:
Saligare ge än taga!
Ove Kleimert

Hyra för Bagarstugan:

Hela Bystugan kostar 600:- inkl. köket.
Lilla salen kostar 300:- inkl.köket.
Bystugan bokas på tel: 301 45
(Anders och Ingrid)
Tvättstugan kostar 30:-/ 12 kilos maskin.
15:- för tork.
Bokas på lista vid entrén till Bystugan.
Bagarstugan kostar 50:- per dag.
Bokas på tel: 301 43 (Britt Rytter)

Veckovis städning av Bystugan
år 2012
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Margit Schröder
Mats Ramberg
Anders Allringer
Eva-Greta Allringer

Ning Staffan
Björn Staffan
Ingrid Östgren
Anders Östgren

Malin Anbo Siitari
Kenneth Siitari
Sofie Anbo
Mikael Larsson

Mary-Ann Karlsson
Bertil Olsson
Ingegerd Nilsson
Tord Nilsson

Ing-Marie Bergman
Ingemar Martinsson
Anders Bergman
Sara Bergman

Agneta Röngård
Anders Karlsson
Maria Westerling
Agneta Rytter

Juli

Augusti

September
Oktober

Teres Sundberg
Malin Lönnbert
Barbro Larsson
Ann-Catrin Olsson
Britt-Marie Nyberg
Håkan Röngård
Sune Rytter
Görel Rytter

Cia Backman
Tommy Backman
Lena Backman
Per Backman

Britt-Marie Larsson
Håkan Grundin
Inger Larsson
Conny Larsson

November

Inga-Lill Fält
Bengt-Erik Åslund
Annelie Rytter
Ingemar Rytter

December

Berit Falk
Inge Falk
Stina Look
Bengt Look

Understruken är sammankallande. Nycklarna till bystugan tar sammankallande
över från föregående grupp.
Vid problem kontakta Anette Hansback, tfn: 30048.

