Hej!
Vill önska er alla en trevlig
sommar. Kom ihåg att
besöka mig på badet efter
midsommar.
/ Tette
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HANTVERKARE

Nationaldagen

Anmäl ert intresse att delta och
för bokning av plats i
årets Bygdedag.
Både nya och gamla idéer välkomna!
Ring Tel: 300 48
Tette

Onsdagen den 6 juni 2012
Kl: 10.00
Traditionsenlig promenad efter
fäbodstigen till Gamtbodarna.
Samling vid skolan.
Egen matsäck medtages
Välkomna!
Ett stort TACK
Till alla som hjälpte
till i Bystugan vid
Valborg. Det var
roligt att det kom så
många besökare. Så
hjälpen behövdes
verkligen.
Tette
TACK till alla som
hjälpte till att städa
både Åsen och
Badet.
Byrådet

Maj 2012

Köpes!
Gamla oljeburkar. Shell, Gulf m fl.
Alla märken av intresse.
Jan Tel: 073-049 77 96

Årsmöte med delägarna i

Åssågens Sågförening UPA
Hålles i Åsens Bystuga
Torsdagen den 24 maj kl: 19.00
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen.
Vi behöver hjälp av en målare för lite målning utomhus.
Förväntar oss målningen ordentligt gjord.
Finns någon ledig, ring 0251-30017 och prata med Sune

Soldis
Som ni kanske redan vet så ville ungdomarna fortsätta med Soldis någon vecka
till och jag och Per kunde inte säga nej till alla dessa rådjursögon som tittade
upp på oss. Så vi fortsätter i alla fall en eller några gånger till.
Tette o Per

FÄBODDAG I GESSI

Lördag 14 juli kl:12-16
Lekar och tävlingar
Tipspromenad
Musikaliska överraskningar från forna tider
Allsång
Kolbullar, Kaffe med bröd serveras
Försäljning av fäbodprodukter
Vik av RV 70 vid Åsdammen och följ skyltning mot Gessi
Varmt Välkomna önskar styrelsen för Gessi Fäbodlag

Auvin Ek. förening
Vi fortsätter på den inslagna vägen med skolan:
Finansieringen ännu inte klar efter avslaget om medel från Trängselfonden då
”mattan rycktes undan igen”. Förhandlingarna med kommunen fortsätter.

Gymmet
Vi har nu fått igång gymmet och kommer att installera kortlås kopplat till en dator så att vi kan
programmera tillträdeskontroll.
De som redan köpt årskort kommer att få hämta ”tag” för låsningen hos Sune Eller Olle.
Information sätts upp på dörren.
Information om pris och typer av kort från 2013 kommer senare.

Nästa åtgärd på skolan
Blir att måla och reparera fönstren under samma förutsättningar som tidigare, d.v.s. inarbetning av
andelar i föreningen.
Målning av de väggar som kladdades ner med div. symboler pågår.

Sågning
Av de skänkta tallarna är tänkt ske i slutet av maj. Frivilliga noteras tacksamt av Olle och Sune. Inarbetning
av andelar som vanligt.
Det sågade virket används för uppregling i rummen och för den förrådsbod som Kopparleden (MC-turismen)
kräver.

Lokalt Servicecenter
Auvin har beviljats 250.000:- av Länsstyrelsen för ett försöksprojekt med lokalt servicecenter som i första
hand är tänkt att placeras i skolan/vandrarhemmet. Där kommer att finnas möjlighet att betala räkningar,
ta ut kontanter, köpa fiskekort, ta en fika, (internet-café) köpa souvenirer, få turistinformation,
boka stugor lokalt, hjälp med samhällskontakter, budverksamhet (post, Apotek), samordning av resor,
ordna mindre konferenser o.s.v.
Arbetet med detta startar efter sommaren.

Övrig information:

Fiberkabel
Detta projekt ligger fortfarande i sin linda men kommer att få stor betydelse för att ev. företagare skall
vilja flytta hit. Viktigt för byns utveckling! Projektgruppen återkommer.
Motsv. Projekt pågår i norra kommundelen och på Näset.

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:
15 Juni.

Hundägare i Åsen!
Finns intresse för en enklare dressyrkurs?
Ni är välkomna att höra av er till mig,
Ivar Eriksson på 070-184 96 46
Minst 8 deltagare behövs för
att det ska bli en kurs.
Kursen kostar inget.

Årsmöte
Åsens Jaktvårdsförening kallar delägarna till
Årsmöte
Torsdagen den 31 / 5 2012 kl. 19.00
i Åsens bystuga

Ärenden: Enligt stadgarna.
Ev. ingående i Älgförvaltningsområde.
Nya Älgjägare anmälan senast vid årsmötet
Övriga senast den 1:a Augusti
Anmälningsavgift 300:- insättes på
Plusgiro nr. 507927-2
Visa kvitto på Jägarmötet 12 / 8.
Välkomna !
Styrelsen

