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Hej!
Nu minsann börjar man
känna att värmen och våren
är på väg..
Åsens Bygdedag närmar sig
med stormsteg och planeringen är i full gång. Jag behöver
verkligen hjälp med idéer och
planering för att göra detta
30 års jubileum till den bästa
Åsen dagen hittills. Har ni
några bra idéer kom in och
dela med er så räknar vi ut
hur de ska genomföras.
/ Tette

Ni som är
intresserade att
medverka i Byrådets
styrelse hör av er till:
Olle på
Tel: 070-689 23 35
Ställ upp för Åsens
framtid NU!

Undersökning
Hur många är intresserade att delta i en
liten presentbingo i Bystugan här framöver. Presenterna värda ca 20-30kr.
Detta är tänkt som en underhållning och
samkväm för byborna.

Mars 2012

Åsens Blomsterfond
håller

ÅRSMÖTE

i Åsens Bystuga

Onsdagen den 25 April
kl. 18.00
Välkomna!

Efterlyser Gamla kort till Bygdeveckans
broschyr. Är det någon som har kort från
första gången som Åsen var med i
bygdeveckan. Det kan också vara andra
fina kort med Åsens omnejd.
Gamla eller nya kort spelar ingen roll.
Hör av er till Tette så snart som möjligt.
Har Deadline på
broschyren..

Anmäl intresset till Tette på Tel 30048
senast 31 mars.

Grönbete

Bagarstugan
är nu åter
”Två herrar, Hebbe och Rune, från Roslagen söker
öppen för
tillfälligt grönbete i sommar.
uthyrning.
Vi bor förvisso numera i Brunnsberg, efter att våra
Hyran:
mattar flyttat oss hit, men det verkar inte finnas många 100 kr/ dag.
grässtrån till övers för oss.
Alla gröna tips mottages gärna av Marie med
telefon 073-995 46 14 eller marie.lavin@spray.se
Gnägg och tack!!
PS Staket har vi med oss om det behövs! DS”

TACK

Ett stort

TACK till
Bengt, Anders och Eva-Greta
för hjälpen med
serietävlingarna och KM.
och
till Lennart för dom fina
skidspåren

Anders och
Älvdalens
sportcenter
för
sponsringen
till
verksamheten
för Åsens
Ungdomar.
Ungdomarna,
Tette och Per

han spårat hela vintern.

Åsens SK
16 april
kl. 19.00
i
Soldathemmet
Välkomna

ÅSK

ETT STORT TACK
Åsens Skidklubb
inbjuder härmed
till prisutdelning
för årets
serietävlingar och
klubbmästerskap på
skidor.

till alla som hjälpte till och serverade i

Lördagen den
24 mars 2012
kl 11.00

Gå in på vasaloppets startsida och

uppe på Jofsmyr.
Korvgrillning, fika
och
prisutdelning och
ev lekar.
Alla hjärtligt
välkomna
önskar
Åsens SK

Mångsbodarna på öppet spår och
Vasaloppet.

nästan längst ner på sidan finns en text med
funktionärer, tryck på den och en ny sida kommer upp,
ungefär mitt på sida finns en text med funktionärsundersökning
och en länk tryck på länken och besvara frågorna, när du
kommit till sista frågan så kan du skriva in namn, adress och
email.

ÅSK

Gymmet öppnar !
I början av April öppnar vi gymmet !

Kostnaden för årskort blir 400:Du kan köpa årskortet av Anette i Bystugan eller genom Olle eller Sune.
Duschar och toalett finns i Gymnastikhuset. Instruktioner i övrigt får du när du köper kortet.

Intäkterna går till Vandrarhemsbygget !

Fortsatt arbete på Vandrarhemmet
Vi fortsätter arbetet på Vandrarhemmet när det blir torrt och vackert väder
Det som nu kan göras är målning och reparation av fönster. Vi får bestämma
vilka dagar/tider som de flesta har tid att hjälpa till.
Som tidigare får man en andel för 10 tim arbete.
Anette är som vanligt den som sitter på information och är vår kommunikationslänk.
Eget arbete är en del av finansieringen av projektet.
Vi väntar också på besked om bygdemedel (Trängselfonden) som vi sökt dels för värmepump (Auvin Ek. förening) och dels till reparation av bassängen (Byrådet).
Tanken är att Byrådet sköter badet som vanligt och Auvin leder ombyggnaden av skolan.

Insamling av vindfällen
Fortsätter som tidigare och blir en del av finansieringen av Vandrarhemmet
så vi hoppas på generösa bidrag.

Årsstämma i Auvin Ek. förening
Måndag 2012-05-14 kl 19.00 i Åsens Bystuga.
(Styrelsen samlas kl 18.00. )

Mer information kommer i nästa nummer av Åsen-Nytt

Frivilliga i sommar
Badet kommer som vanligt att skötas av Byrådet och där behövs frivillgakrafter!
Förra sommaren lyckades vi med nöd och näppe hålla badet öppet så vi hoppas på
fler frivilliga i år!

Bygdeveckan sköter sig inte heller själv och där behövs både frivilliga och de som vill
göra separata arrangemang. Vi vill ju visa ”Världens vackraste by” från sin bästa sida!
Anette (Tette) är som vanligt spindeln i våra nät så ring till henne om det är något !
Anette finns i Bystygan oftast vard. Mellan 10:00—14:00 eller på tel. 30048 el. 30091

Bystämma
(Årsmöte med Åsens Byråd)

Torsdagen den 19 April, kl 19:00 i Bystugan
Styrelsen samlas kl. 18:15
Ev. motioner till Bystämman lämnas till styrelsen senast den 31 mars.
Vid ordinarie bystämma skall följande frågor behandlas:
- Fråga om mötets behöriga utlysande.
- Val av ordförande vid mötet.
- Val av sekreterare vid mötet.
- Val av två justeringsman.
- Styrelsens berättelse over verksamheten och räkenskaper.
- Revisorernas berättelse.
- Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.
- Ev. arbetsgruppers berättelser.
- Val av ordförande for en tid av ett år.
- Val av styrelseledamöter; 6 stycken ordinarie som väljs med
hälften varje och är och med två års mandattid och två suppleanter
för en tid av ett år.
- Val av revisorer for en tid av ett år.
- Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
- Val av tre ledamöter i valberedningen.
- 3 firmatecknare utses av Bystämman varav 2 i förening tecknar
firman
- Firmatecknare har rätt teckna firman upp till ett belopp som bestäms av
Bystämman. För belopp därutöver krävs styrelsebeslut.
- Behandling av styrelsens förslag.
- Behandling av motioner.
- Behandling av förslag till verksamhetsplan för tiden fram till nästa bystämma.
- Övriga frågor.
Efter stämmoförhandlingarna kommer någon form
av överraskning !

Alla Åsenbor är hjärtligt välkomna!

TILLSYNS ANSVARIGA AV ÅRADMÅIR VATTENS
ANLÄGGNINGAR .
Hans Friden ansvarar för tillsyn av vatten bassängerna och
Rämyrkällan samt ett antal gånger Åradmyrkällan.
Om frågor om dessa anläggningar finns kontaktas
Hans Friden på telefon 0251-30131 eller 070-2878327. Om han ej
kan svara på frågorna han får, kontaktar han gruppen nedan.

Om störningar uppstår på vatten systemet inom Byn och övriga frågor från abonnenter, kontaktas personerna nedan i tur och ordning.
Sven Gulliks (ansvarig för gruppen)på telefon, 070-2939555.
Olle Berglund,

på telefon, 070-6892335.

Kalle Berglund,

på telefon, 076-8458303.

Ivar Eriksson,

på telefon, 070-1849646.

Med vänlig hälsning. IE.
Roliga citat
"I played in a band called
WhySex."
Charlotte Nilsson-Perrelli

Det är
lättare att
dö för den
kvinna
man

************************

"Sexbomber funna vid station
i Indien”.

älskar än
att leva
med
henne.

Ystads Allehanda
Lord Byron

Framgång är konsten
att göra misstagen så
att ingen ser dem.
Okänd

Den vise vill veta,
den dåraktige tala.
Koranen

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 April.

Vykortet ovan är daterat 1903.

Vykortet ovan är daterat 1945.

Vykortet här intill är
tyvärr inte daterat
men ger ända en fin
vinterbild över
Varvsön från den
gamla vägen.

