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ÖNSKAR ER ALLA
EN RIKTIGT

GLAD
PÅSK!

Mars 2013

Nu kommer den
kritikerrosade teatern

Varg

/Tette

till Åsens Bystuga
Lördagen den 20 april
kl: 16.00
Biljettpris: 220 kr.
Förköp på biljetter görs på:
Älvdalens bibliotek och
på Servicepunkten i Åsen.
(fd. Soldathemmet)
VÄLKOMNA!
Arr: Åsens Byråd
Medarr: Älvdalens Bibliotek

Åsens Samfällighet
håller

Årsstämma
i Åsens Bystuga
Söndagen den 21 april
kl: 15.00
Direkt efter hålls

Årsstämma
i Åsens Stipendiefond
Stämmohandlingar
kommer att finnas
tillgängliga i
Åsens Bystuga och på
Åsens hemsida.
Välkomna!

Älska alla,
lita på några få,
handla inte fel
mot någon.
Shakespeare

Vi söker målare

Åsens Blomsterfond
håller

ÅRSMÖTE
i Åsens Bystuga

Onsdagen den 24 April
kl. 18.00

Sopplunch på Soldis

För utomhusmålning
Rot-avdrag förutsätts

Ring 0251—300 17 och prata med Sune
så får du veta mer.

Torsdag den 4 april
KL: 11.30-13.00
Välkomna!

Åsens SK 90 år

För att uppmärksamma Åsens SK:s 90-årsjubileum ges
möjlighet till alla intresserade att prova och beställa
klubboverall i Åsens SK:s huvudfärger svart och gult.
Klubboverallerna kommer att finnas tillgängliga för utprovning och
beställning på Servicepunkten fd Soldathemmet fr o m
tisdag 2013-04-02 t o m måndag 2013-04-15
Öppettider: Vardagar 10.00-14.00 och måndagar 18.00-20.00
Åsens SK

ÅsenBor!

Vi tar gärna emot

Nu är det dags för

LOPPISSAKER OCH BÖCKER
TILL VÅR LOPPIS

Årets Bystämma!
Byrådet Hälsar Er Välkomna
till Bystugan
Tisdagen den 23 April 2013
Kl: 19.00

Öppet Måndag-Torsdag
Kl: 10-14
”SOLDIS” Baptistkapellet i Åsen
Tel: 0251-300 82 eller Tel: 073-733 80 52

Vid behov kan vi hämta.
Styrelsen i Byrådet

Välkomna att höra av er till oss!

Stort TACK alla
som

Åsens SK 90 år 2013
Åsens Skidklubb håller Årsmöte
måndagen den 22 april 2013 kl 19.00
på fd Soldathemmet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Åsens SK bjuder på fika.
Hjärtligt välkomna
önskar Åsens SK gm styrelsen

Kände vi till
varandras
hemligheter,
skulle vi
finna tröst.
John Churton Collins

serverade soppa i
Mångsbodarna
under Öppet spår
och Vasaloppet.
Åsens SK

Auvin Ek. förening
Vandrarhemmet Uvboet
Vi väntar på beslutet om vår ansökan för del 2 från Trängselfonden och är i
övrigt klara att börja bygga om beskeden är positiva.
Du kan följa utvecklingen kontinuerligt på: http://uvboet.se/projektlaege.html

Gymmet
Fortsätter som vanligt. Nya årskort kommer att debiteras när vi vet fortsättningen med hela
projektet.
Auvin Ek. förening gm Sune

Åsen Fiber Ekonomisk förening
Den styrelse som valdes på informationsmötet har nu begärt registrering
av den ekonomiska föreningen hos Bolagsverket så att vi ska kunna få
bankkonton mm. Administrationen sker t.v. genom Servicepunkten.
Ni som ha anmält intresse men inte betalat första delen av insatsen, 100:-,
kan göra det på Servicepunkten.
Ni som är intresserade men ännu inte har anmält intresse kan göra också det på
Servicepunkten där vi har listor över fastigheterna i Åsen.
Tänk på att fibernätet inta bara rör datatrafik utan även vanlig TV och telefon närr det
nuvarande kopparnätet (gamla telefonsystemet) försvinner.
Fibernätsanslutning höjer också din fastighets marknadsvärde !!
Du kan följa utvecklingen av fibernätet och det arbete som pågår på Republikens hemsida:
http://www.ripubliken.se/aktuelllt-laege.html
Sune Rytter, kassör

Åsens SK 90 år 2013
Lördagen den 6 april 2013
kl 13.00 blir det skidavslutning
för vinterns serietävlingar och
klubbmästerskap.
Vi håller till vid slogboden vid
vägen till Trängslet där vi
leker, grillar korv och umgås.
Prisutdelning .
Alla är hjärtligt välkomna!
Åsens SK

Lägenheten
i Bystugan
UTHYRES
Inflyttning kan
ske from 1 maj
För mer info
kontakta Tette

TACK
till alla funktionärer
som hjälpte till att
genomföra
serietävlingarna och
KM.
Åsens SK

SOLDIS
Har stängt på kvällen den 1 april på grund av Helg dag!
Välkomna tillbaka den 8 april.

Åsens SK 90 år

Härmed inbjuder Åsens Skidklubb till

JUBILEUMSFEST
i Åsens bystuga
lördagen den 27 april 2013 kl 18.00.
Det serveras förrätt, varmrätt, läsk och lättöl,
tårta, kaffe och snacks.
Under kvällen blir det tillbakablickar från
Åsens SK:s historia i form av sketcher.
Honoreringar .
Festen avslutas med dans till Kritzers orkester.
Anmälning och betalning sker på Servicepunkten på
fd Soldathemmet senast 2013-04-22. Tel. 0251-744 125.
Kostnad: 200:-/person
Hjärtligt välkomna önskar
Åsens Skidklubb

Hur får du upp din man på morgonen?
- Jag slänger katten i hans säng. -Hjälper det verkligen?
- Jodå, hunden sover också där.
Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på email:
tette.h@spray.se
eller på
Telefon: 0251-30048 (Bystugan),
30091 (Badet) (Har för tillfället båda
numren i bystugan.
Eller kom ner i källaren på Bystugan.
Manusstopp till nästa nummer:
15 April.

