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Nu gäller det diverse saker som är kvarglömda i Bystugan.
Hämtas före den 15 DECEMBER
Det som finns kvar efter det datumet skänker vi bort.
Samfälligheten.
Barns kluriga svar på frågor.
När är det okej att kyssa någon?
Det är aldrig okej att kyssa en pojke, de bara
dreglar över en. Det är därför jag slutade.
/Janette 10 år
Du bör inte kyssa en flicka om du inte har nog
med pengar för att köpa henne en ring, och en
videoapparat, för hon vill ha videofilmer från
bröllopet.

Är det bättre att vara singel eller

/Oskar 10 år

vara gift?

Hur skulle världen vara annorlunda om man inte

Jag får huvudvärk då jag tänker på

gifte sig?
Det skulle finnas en väldig massa barn att för-

sånt. Jag är bara ett barn. Jag behöver inte sånt krångel.
/Adam 7 år

klara, eller hur?
/Andreas 9 år
Hur skulle du få ditt äktenskap att fungera?
Säga att hon var vacker, även om hon såg ut som
en lastbil.
/Lars 9 år

Vad har din mamma och pappa
gemensamt?
Ingen av dem vill ha fler barn.
/Kicki 8 år

Ansökan om studiemedel från Åsens
Stipendiefond ska vara oss till
handa senast
16 december 2013.
GRATTIS JONNY PÅ 40 ÅRSDAGEN
TACK FÖR ATT DU ALLTID STÄLLER
UPP

Skriftlig ansökan med ditt
kontonummer och
Intyg från skolan lämnas till:

KRAM FRÅN ”STORASYSTER”
TOMMI & KIM

Ingemar Rytter, Åsvägen 10,
796 90 Älvdalen.
Tel: 30 000 eller 070-350 97 93.
Ring efter kl: 17.00

TOMMI OCH KIM

Åsens SK vill informera om att vi har för avsikt att anmäla ett herrlag i fotboll i
division 7 till säsongen 2014.
Väcker det intresse eller funderingar är ni välkomna att kontakta Toren Olsson
på telefon 0709381199.
Mvh /Åsens SK styrelsen

Skicka era bidrag till
NY ADRESS
asen-nytt@spray.se
Servicepunkten 0251-744125
Manusstopp till nästa nummer:

15 december

Vi inleder julfirandet med

ADVENTSKAFFE
Julgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka.
Lördag 30 november kl.: 12.00 – 15.00
i

ÅSENS BYSTUGA
Försäljning
Lotterier
Gåvor i form av bröd mottages tacksamt lördag 30/11 från kl.
10.00.

Varmt välkomna!
Älvdalsåsens Röda Korskrets

Åsen samfällighetsförening
inbjuder till offentligt möte
angående byns byggnader, dieseltanken mm.

Fredagen den 29 november kl: 19 i Bystugan

Från styrelsen vill vi ha en diskussion med byns invånare och jordägare om hur vi
ska se på den framtida driften och vad alla vill få ut av
bystugan, bagarstugan mfl.
Vi kommer även informera om regler vid uthyrning
samt städningen av bystugan i framtiden.
Under mötet vill vi även få synpunkter och diskutera byns dieseltankning
och dess framtid pga att utrustningen nu närmar sig slutet på sin livslängd.

Välkomna!
/Styrelsen

LOPPIS PÅ SOLDIS I ÅSEN
Vi är laddade med massor av julsaker
på vårat ”LOPPIS”
ELLJUSSTAKAR JULGRANSKULOR GLITTER
TOMTAR KRANSAR och MYCKET MERA

VÄLKOMMEN IN OCH FYNDA

Senaste nytt från UVBOET
Klargörande
Det pratas på byn om risken att satsa på /stödja UVBOET. Det sägs att man kan bli att blir skyldig en massa
pengar och som värst ”behöva gå från hus och hem” om projektet inte går i lås. Det är bara illvilligt prat!
SÅ KAN DET INTE BLI !! ens i allra värsta fall. I en ekonomisk förening står varje enskild medlem den risk
som aktuell andel/andelar är värd(a)! Det är som aktier i ett aktiebolag. De kan förlora sitt värde om aktiebolaget går omkull men ingen kan kräva en aktieägare för mera!
Det här projektet är för Åsens bästa och för framtiden så vi hoppas att fler vill engagera sig och satsa i projektet! Vi vill också gärna se att fler ungdomar engagerar sig.

Aktuellt byggnadsläge:
Det har hänt mycket under hösten. Innerväggarna finns på plats, alla hål i bjälklaget är borrade och VVSinstallationen pågår för fullt. Bergvärmepumpen finns på plats, butiksingången förberedd och mycket mer
är redan gjort.
Vi hoppas att värmen snart kommer igång så att all målning kan göras, men först måste det städas och bli
någorlunda dammfritt. Där hoppas vi på mångas insats.

ÖPPET HUS
För att alla ska själva kunna se vad som gjorts bjuder Auvin på ÖPPET HUS med lite förtäring lördagen den 23 november kl. 14:00 (så hinner vi jobba lite innan).

Vi söker
Fortfarande efter en intresserad entreprenör som vill ta över och driva anläggningen när den är klar och
intresserade kan höra av sig till Auvins styrelse. Här kommer att finnas en anläggning som andra kan vara
avundsjuka på. En driftig entreprenör kan göra anläggningen riktigt lönsam!

STYRELSEN

TARZAN OCH JANE.
När Tarzan och Jane träffades uppstod kärlek och lust på en gång.
Jane frågade Tarzan: Hur brukar du lösa sexbiten ute i djungeln?...
Tarzan vet inte sex svarade han.
Jane förklarade o Tarzan svarade:
Aha, Tarzan göra det med ett hål i träd ( Yuccapalm ).
Jane la sig ner på marken och sa:
Gör det med mej! Tarzan klädde av sej, tog sats o sparkade sen Jane mellan benen.

Syns man inte finns man inte !
REKLAMPLATSER
Finns i Åsen på Uvboets gavel
(Åsens gamla skola) mot

Brunnmyrvägen

9 platser för företagsreklam uthyres årsvis
Priser exkl. moms: Reklamplats 50 x 100 cm
1500:- / år
Reklamskylten (engångskostnad) 600:- (Företagets egen design)

För mer information kontakta Sune Rytter
sune@rytter.se eller 070-9465373

FÄBODJUL I HÅLTBY FÄBOD
23-24/11 KL. 11.00-17.00
Där kan ni nog finna Älvdalens största boksortiment:
Fäbodböcker, Skogen, Folk, Barnböcker- med en bla. biologisk kulturarvs inriktning
Nyheter:
Tjärna på nya äventyr i fäbodskogen/dokumentär barnbok, del 2.
Dalahistorier, sanna och osanna, med bygdeorginal, gamla foton.
Ådalarna-bondebygd i älvdalar i norrland.
Filmer: fäbodar, folk - kokvinnorna/hästmannen, natur
Nyhet nr 2
Tomte motiv med djur i fjåse, raiser:
Julkort, Bordstabletter, Skärbräden, Tändsticksaskar, Magneter, Servetter, figurer i lera.
Brett sortiment i lantrasskinn/läder från Fjällkor, Rödkullor, Skogsfår, Getter, bla lämpliga till dräktförkläde !
Blindarbeten: mjölsopar ,disk tvagor, datorborste/get, skurborstar med/eller utan handtag, badborstar mm.
Handspunnet, stickat och tvättad ull.
Grytlappar, Tygväskor, Oknytt mm.
Senap, åter i lager efter önskemål, tillverkad av odlaren: Hovsenap, Helgrov, Wiskhysenap- extra stark, Champagne
m. honung.
Allmoge: Kista karvsnitt 1700 tal från Öje, klädd m. Mora tidning. Smörtråg från Lima, bomärken.
Ring gärna om önskemål mm !
Jag bjuder på Julkaffe i budom !
Ni kan finna mig och fäbodkullan Victoria 1a advent på Siljansnäs julmarknad, 2a advent Bleckets julmarknad.
Resten av vintersäsongen till vår buffringen finns sortimentet i Åsen.
Välkomna !
Bertil 073-588 6174

Torsdagen den 5/12 KL 18:00
Serverar vi litet julbord
Med bara hemlagad mat
Anmälan sker till 0251 — 300 82
Välkommen ! Önskar vi på ”Soldis”

JÄRNGÄNGET
Som offrar mycket frivillig tid på att få Uvboet klart. På plats den 16 nov. 2013.
Tack vare er finns det hopp om att det blir klart !

