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Utgivare: Åsens Byråd
Hej!
Det har kommit till min
kännedom att ni tycker att
jag varit svår att nå på
telefon på slutet.. Det har
ju skett vissa förändringar
som jag glömt att informera om. Ber om ursäkt
för det.. Jag sitter på
Auvins kontor i skolan nu
så ni kan inte nå mig i
Bystugan längre. Mitt nya
telnr är: 070-744 125
Där kan ni nå mig tisdagar
till fredagar mellan
kl: 11-15
/Tette

I detta nummer av
Åsen-Nytt kan de det vara
ett ”A” istället för ”Ä” på
vissa ställen i texten då en
del av datorns knappar
inte fungerar. Detta fel
ska vara åtgärdat till nästa
nummer.. Så nu vet ni
det.. :o)
/Tette

Mars 2014
Åsens SK

Härmed får Åsens SK
rikta ett stort och varmt tack
till alla som ställde upp för
klubben och serverade
blåbärssoppa vid Vasaloppskontrollen i Mångsbodarna
och även till dem som gjorde
det möjligt att anordna
serietävlingar och
klubbmästerskap på skidor.
Åsens SK

Åsens SK Årsmöte
Åsens Skidklubb håller
ÅRSMÖTE
måndagen den 28 april
2014 kl 19.00
på fd Soldathemmet.
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Åsens SK bjuder på fika.
Hjärtligt välkomna!
önskar Åsens SK
gm styrelsen

Årsstämma
Åsens Samfällighetsförening
Åsens Stipendiefond
Torsdagen den 24 april 2014
Kl 19.00
i Åsens Bystuga
Stämmohandlingar finns tillgängliga i
Auvins kontor och på Åsens
hemsida, www.elfdalsasen.com
efter den 8 april.
Välkomna!
/Styrelsen

Information från Auvin ekonomisk förening
Projektet vandrararhemmet Uvboet är nästan färdigbyggt och vi har redan
haft hyresgäster .
Vi är ytterst tacksamma för alla insatser som gjorts för att förverkliga den
dröm som
vi hade för c:a 5 år sedan med att skapa ett fantastiskt fint vandrarhem av Åsens gamla
skola, resultatet hittills är enastående fantastiskt vill vi påstå och vi uppmanar alla Åsenbor
att passa på att besöka ”Uvboet” när som helst när det är liv och rörelse i lokalerna. Ni kan
även kontakta någon i styrelsen om Ni vill ha en guidad tur med mer information om vad
som blivit utfört i projektet.
Vi kommer att behöva ideella insatser även fortsättningsvis för att projektet ska gå i mål
som vi tänkt bl a med att tillgänglighets anpassa lokalerna för att alla ska ha en möjlighet att
kunna besöka oss på ett bra sätt. Vi kommer även att jobba vidare med utomhusmiljön runt
anläggningen och tillsammans med våra olika föreningar försöka att utveckla badet,
skidåkning, isbana med olika upprustningsprojekt. Vi har en otroligt spännande tid framför
oss med att fylla Åsen med aktiviteter som lockar besökare till ”Uvboet” och stuguthyrare,
vi ska fylla servicebutiken med alster från hantverkare, textil och slöjd mm, vi ska kunna
njuta av liv och rörelse i vår slumrande by.
Vi har under det halvår som ”bygget” pågått stött på en del oförutsedda merkostnader som
inte var budgeterade från början som vi ändå tvingats genomföra enligt följande:

Värmesystemet var i sämre skick än vi hade beräknat och vi var tvungna att ersätta
samtliga rörstammar med nyinstallation.

Brandlarmet var beräknat utifrån de regler som gällde 2010 och det visade sig,
pga att vi inte har dygnet runt bemanning, att vi var tvungna att installera ett mer
komplicerat ”uppringande” brandlarm med 24/7 passning.

Vi kunde inte återanvända det befintliga ventilationssystemet i kök och matsal som
planerat.

Vi hade 2011 möjlighet att köpa begagnade ”pullman” sängar (fällbara slafar),
projektet drog ut på tiden och erbjudandet fanns inte kvar när det var ”dags”, och
merkostnad för inköp av nyproducerade sängar uppstod.

Merkostnaden är c:a 500 tusenkronor och vi jobbar febrilt för att finansiera dessa
merkostnader, vi söker olika typer av bidrag och kommer även att ta ett lån för att på
kort sikt kunna göra oss skuldfria gentemot alla duktiga entreprenörer som hjälp oss.

Vi vill avsluta med att bjuda (alla som vill) Er i Åsen att gå med i Auvin ekonomisk
förening och hjälpa oss genom att köpa andelar i föreningen, vi hjälper gärna till med
information om hur det går till.
Finns det någon som är intresserad så är vi tacksamma för privata bidrag eller donationer
även om man inte vill vara medlem i den ekonomiska föreningen.
En andel i föreningen kostar 500:- och kan erhållas genom inbetalning på
vårt bankgiro: 636-7320, eller genom 10 timmars frivilligt arbete.
Styrelsen består f.n. av: Olle Berglund, Anders Bergman, Kjell Eriksson, Tord Nilsson,
Bo Rytter, Sune Rytter, Ove Röngård, samt Jan Eriksson (adjungerad)

Lite Åsen historia
5 juni 1954 beslutades det att
gärdesgården runt Åsen
skulle slopas pga dålig
skötsel.

ÅRADMOIR VATTEN
EK. FÖRENING
håller

12 december 1949 Åsens SK
önskar virke till
uppsättning av omklädnads–
och matrialbod vid
idrottsplatsen. Detta beviljas
av Åsens Bynämnd.

ÅRSMÖTE
Tisdagen den 8 april 2014

31 september 1955
Hastighetsbegränsande
tavlor ska sättas upp i Åsen.

Kl: 19.00
I Åsens Bystuga

Har hittat dessa fakta i
Arkivet. Fler kommer vid
tillfälle..

Ärenden enligt stadgarna.
Valkomna!

/Styrelsen

Välkommen att träna på Åsens eget Gym!
Årsavgifter för år 2014
Vuxen Årskort
500 kr
Familj Årskort
800 kr
Vuxen Veckokort
100 kr
För information och erläggande av avgift
kontaka Servicepunkten,
Uvboets Vandrarhem på tfn: 0251- 744125
eller Olle Berglund tfn 070-689 23 35.
Auvin Ekonomisk förening

Byt däck i Åsen
Krängning och balansering av 4 hjul - 500:Skifta på bilen
- 200:Köp hem däcken själv så fixar jag resten.
För mer info Ring
Andreas /

073 – 501 46 70

Efterlysning!!
Vandrarhemmet Uvboet efterlyser dessa saker här
nedan i 50-60-tals stil:
*Bordslampor och golvlampor.
*Stor skänk, vitrinskåp mm
*Dukar och löpare.
*Prydnadssaker.
*En blå trasmatta.
*Soffa, fotöljer, stolar.
Ta en titt i era förråd, det kanske finns något
som ni vill bli av med. :o)
Vi betalar men är också tacksamma för skänkta grejer.
Ring Anneli Berglund tel: 070– 210 33 69
Så kommer vi och tittar och eventuellt hämtar!

Åsens SK
Lördagen den 5 april 2013
kl 11.00
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

Skicka era bidrag
(kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på
email:
OBS!
Nya adressen!
asen-nytt@spray.se
Manusstopp till
nästa nummer:
15 April.
Vänligen respektera
detta datum!

