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Hej alla glada !
För det är ni väl nu när det
är sommar igen ?
En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor,
Jag har hoppat in som tillläsare och besökare från när och fjärran !
fällig redaktör eftersom
Tette är sjukskriven så ni
Välkomna till vårt vackra Åsen!
får ta det som det blir.
Det är midsommar på
gång och som vanligt blir
Vad har du gjort på semestern ?
det midsommartal, musik,
Jagat tigrar i Åsen !
dans kring stången, lekar,
Men där finns det väl inga tigrar ?
kaffe mm i Bystugan —
Nu, Nej !
med andra ord ungefär
som vanligt eller efter speciellt utskickat program.
Vill också be om överseÅsens Byråd inventerar:
ende om jag missat något
Sina fårnät med tillbehör och ber er som lånat dessa
önskat inslag. Jag har i alla
att höra av er till Tord Nilsson, 070-349 41 33
fall tagit med allt som jag
känt till.
En sak till:
Fäboddag i Billingbodarna
Glöm nu inte att ha
EN RIKTIGT SKÖN
SOMMAR !!
Lördagen 28 juni kl. 13.00
Sune

GLAD MIDSOMMAR !

Mjölkkrukor sökes
Är det någon som har
mjölkkrukor hemma som
inte används längre och
kan tänka er att sälja dem?
Alla krukor är av intresse.
Hör av er till Rolf på tel:
073-066 04 26

Kaffeservering
Lotteri
Kulning
Hornblåsning
Dragspelsmusik
Försäljning av fäbodsprodukter
Handikappvänligt
Varmt välkomna Karin & Rolf

BADET

Försäljningen i

Lilla Fäbodbutiken
öppnar i vårfäboden Håltby
i slutet av Maj.
Här finns bland annat..

Böcker om fäbodar, skog, mark och samer mm.
Hantverk, Blindarbeten
Nyinkommet: Senap i olika smaker.
Fäbodprodukter i mån av tillgång.
Fäbodfika och middagar efter beställning.
Eftersom vi inte har speciella tider ring
gärna före så vi är på plats när ni kommer..
Ring för info och bokning:
Bertil tel: 073-588 61 74 eller
Jan-Olov tel:070-672 83 86

Vi lämnar med varm
hand över badet till
Lina Karlsson och
Helena Gjervaldsaeter
som i år bestämt sig
för att ta över skötseln
av badet i sommar!
I och med det vill vi
önska tjejerna lycka
till och önska alla
gamla och nya gäster
välkomna till badet
som öppnade den
7 juni!
Auvin

Fäbodboende erbjuds i
Mattsels fäbod och i Okbodarna.

Välkomna!
Uvboet söker!
Vi tar gärna emot
LOPPISSAKER OCH BÖCKER
TILL VÅR LOPPIS
Öppet Måndag-Fredag
Kl: 10-16
”SOLDIS” Baptistkapellet i Åsen
Tel: 0251-300 82

Det fattas fortfarande Bordslampor och
dukar i 50-talsstil och det behövs även
fina tavlor till alla våra väggar…
Hör av er Annelie på tel: 070-210 33 69
om ni hittar något ni kan tänkas skänka
till Uvboet!
Tack på förhand!
Uven i Uvboet
Varför får inte kommunalarbetare använda träskor?
Politikerna är rädda för att de slår rot!
Blondin:

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

- Det står i kokboken att jag ska ha smör
i pannan innan jag steker, men det rinner
ju bara ner i ögonen på mig hela tiden.

Midsommar

i ÅSEN

20 juni 2014
Program:
09.30

Bindning av kransar och ranka vid ”Gamla skolan”.
Medtag blommor.

14.00

Tåget går traditionsenligt från ”Gamla skolan”.
Majstångsresning
Sommartal
Lekar
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Bagarstugan
är nu åter öppen för uthyrning.
Hyran: 100 kr/ dag.
Välkomna med er bokning till
Britt Tel: 30143.

En önskan/vädjan har
kommit:
Ni som har tomt ut mot vägarna i Åsen, var vänliga klipp
och röj ända till vägen så ser
det mycket trevligare ut i byn.
En del gör det redan och det
manar till efterföljd.
Vägrenarna betar dåligt sommartid(!)

Åsen-tidningen SLÄKT OCH HEMBYGD
kommer som vanligt till midsommar och säljs vid UVBOET under midsommardansen och senare på dagen också i Bystugan.
Köp den och skicka även till släkt och vänner i förskingringen !

FÄBODDAG I GESSI

Lördag 5 Juli 2014
Klockan 11.00 - 15.00
Tipspromenad
Musikaliska överraskningar från forna tider
Allsång kl.12 och 13.30
Kolbullar, kolbotten, grillad korv och kaffe med dopp finns
att köpa.
Försäljning av hantverk och fäbodprodukter
Sväng av RV 70 vid Åsendammen och följ
skyltar mot Gessi.
Totalt Fiskeförbud!
Det råder totalt fiskeförbud i
gamla älvfåran mellan cementbron och
Åsdammen!
Överträdelser polisanmäls!
Älvdalens FVO
Vid frågor ring Sture på tel: 300 20

Vet du varför det inte finns några
Mammutar längre ?
Nej, inte en aning.
Papputarna dog ut !

HO –HO
Auvin informirer
Uvboet tar nu emot fler och fler bokningar och ni kommer snart att se mer liv och rörelse.
MEN – vi behöver öka finansieringen för att kunna göra allt klart. Vi söker flera lösningar för att
komma i mål:
- Flera andelsinsatser

Betala 500:- per andel till Bankgiro 636-7320, Auvin Ek. förening.
Vi har f.n. 50 andelsägare men behöver fler – och mer insatser. Det
är en angelägenhet för hela Åsen som behöver Uvboet som centrum
för att fler ska kunna skapa aktiviteter som ger intäkter från bl.a.
Turismen.
Varje krona som kan dras in till byn gynnar alla – på något sätt!

- Fler bidrag från institutioner, företag och privatpersoner.
Vi efterlyser förslag på varifrån vi kan söka mer bidrag. Kontakta sty
relsen med förslag.
Fastighetens värde har ökat betydligt efter ombyggnaden. Taxeringsvärdet är en sak men betydligt mer intressant är försäkringsbolagets
underlag för försäkringens premiesättning:
Återuppbyggnadsvärdet vid totalskada är beräknad till 15 Milj. Kr !!
Risken är med andra ord LITEN.
- Har du någon aktivitet som du skulle vilja driva själv, med UVBOET som bas, och tjäna själv på
Turism eller annat?
Hör i så fall av dig till styrelsen så kanske vi kan hjälpa till på något
sätt.
ÅRSSTÄMMA i Auvin Ek. förening blir i Åsens Bystuga sönd. den 22 juni 2014 kl. 19:00
OBS! Kallelse sker endast på detta sätt
SIST men inte minst:
Vi söker fortfarande en entreprenör som vill driva UVBOET i egen regi genom avtal med Auvin
Har du något tips ? Eller hjälp till att tipsa någon som kan vara intresserad!
KOM IHÅG: Vi arbetar för ÅSEN – ingen i styrelsen har någon egen vinning i projektet!
Styrelsen

Auvin Ekonomisk förening
Org.-nr: 769606-9249
Adress: Åsenvägen 42
Bankgiro: 636-7320
796 90 Älvdalen
Uvboets adress: Brunnmyrvägen 2
Hemsida och bokning: www.uvboet.se E-post: sp@uvboet.se
Tel: 0251-744125

ÅSENBADET
Är ÖPPET !
ALLA DAGAR 11.00 - 19.00
·

VÄLKOMMEN TILL OSS!
BADA I VÅR SVALKANDE
25 METERS BASSÄNG, SOLA, FIKA, BASTA, PRATA
OCH UMGÅS, SLAPPNA AV ELLER AKTIVERA DIG,
ALLT ÄR MÖJLIGT!
SMOOTHIES - MILKSHAKES - HEMBAKAD PIZZA
GODIS - TOAST - KAFFE/TE - CHIPS - GB GLASS
LÄSK - NYBAKAT FIKABRÖD och MYCKET MERA
HOPPAS VI SES I SOMMAR!
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR HELENA OCH LINA
OBS! TAR ENDAST KONTANTER
KONTAKT: 0706285687 & 0720337671

ÖPPET ALLA DAGAR 11.00 - 19.00

