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Hej!
Jag hör till dem som
tycker att höstmörkret
och kylan är mysigt.
Att få dra på sig extra
byxor, täckjackan,
pälsmössan och en
pannlampa och vara
ute och promenera med
vovvarna efter en
skogsväg. Att släcka
ner inomhus och tända
levande ljus och mysa
vid TV med en kopp
varm te eller något
annat värmande ;o)
Men tycker att snö är
bättre än halkan som
vi har nu. Så nu kan
den riktiga vintersnön
komma när den vill för
mig.. Ha de´ / Tette

Ansökan om studiemedel från
Åsens Stipendiefond ska vara
oss till handa senast
16 december 2011.
Skriftlig ansökan och
Intyg från skolan lämnas till:
Ingemar Rytter, Åsvägen 10,
796 90 Älvdalen.
Tel: 30 000 eller 070-350 97 93.
Ring efter kl: 17.00
Åsens Samfällighetsförening

Vill du alltid ha
sista ordet talar du
snart med dig
själv.
Okänd

Samfälligheten informerar:
Hyra för Bystugan:
Hela Bystugan kostar 600:- inkl. köket.
Lilla salen kostar 300:- inkl.köket.
Bystugan bokas på tel: 301 45
(Anders och Ingrid)

Hyra för tvättstugan:
Tvättstugan kostar 30:-/ 12 kilos maskin.
15:- för tork.
Bokas på lista vid entrén till Bystugan.

Hyra för Bagarstugan:
Bagarstugan kostar 50:- per dag.
Bokas på tel: 301 43 (Britt Rytter)

Soldathemmet
Loppis onsdagar
kl: 10-14
Lunch onsdagar
kl:12-14
Välkomna!

November 2011
Rockstjärnan Bono är
inte den som byter ner
sig. ”Jag skulle aldrig
ställa upp i presidentvalet”, förklarade han
bestämt. ”Jag kan
definitivt inte tänka
mig att flytta till ett
mindre hus.”

Souvenirer
Republikens souvenirer kan beställas på
www.ripubliken.se
eller köpas
direkt i Bystugan
T-shirts, bildekaler,
flaggor, jackmärken,
vykort mm.
Köp ett visum till
Republiken och skicka
som inbjudan till dina
vänner!

Det var en tysk, en dansk och Bellman som
var ute och flög. Flygplanet var nära att
störta och piloten bad passagerarna att slänga
ut en sak var. Tysken slängde ut en banan,
dansken ett äpple och Bellman en bomb. När
de landat kom en flicka gråtande och sa: -Jag
fick en banan i huvudet. Tysken tröstade
henne. Efter en stund kom en pojke gråtande
och sa:- Jag fick ett äpple i huvudet. Dansken
tröstade honom. Efter ytterligare en stund
kom en pojke skrattande och sa: - Jag satt på
toaletten, och när jag fes så sprängdes hela
skolan!

Vi hade nyligen flyttat och jag höll på att plantera blommor i rabatten framför huset när en
granne tittade över för att presentera sig. Vi småpratade en stund och hon frågade vad jag
gjorde. Jag förklarade att jag höll på att lära mig lite om trädgårdsskötsel. ”Du kan mer än
jag”, bekände hon. ”Jag höll på att plantera blommor en väldigt varm dag när min man kom
hem på lunch. Han såg hur svetten rann i ansiktet på mig och föreslog att jag skulle vänta
med blommorna till efter kvällsmaten när det hade blivit svalare i luften. ”Det skulle jag
gärna göra”, sa jag. ”Men här på lappen står det: Planteras i fullt solljus.”

Vandrarhemmet Uvboet
Vi står inför det faktum att vi måste skaffa fram mer pengar för att komma igång med ombyggnaden.
Från Länsstyrelsen fick vi avslag på ansökan om investeringsbidrag på 1.15 milj och från Besparingsskogen
ffår vi 200.000:- istället för de 500.000:- som vi sökt.
Vi måste alltså ha fram minst 500.000:- till om vi räknar med den moms som vi kan få tillbaka på investeringarna. I beloppet kan också ingå en del eget arbete.
För att klara det vädjar vi till Åsens skogsägare att bidra med ett antal tallar var, på samma sätt som man gjorde
i Evertsberg för att kunna få igång Bygdegården.
Vi kommer att ha teckningslistor i Bystugan men vi kommer också att ta direktkontakt.
Tallarna kan endera levereras vid bilväg eller också försöker vi få tag på några som kan
sköta avverkning och transport.
Har ni frågor, hör av er till: Olle Berglund, 0251-30031,(Ordf.) eller Sune Rytter, 0251-30017,(Kassör).

Reklamplatser
För att få fart på Vandrarhemmet och vänder oss också till företag med samröre i eller till Åsen och erbjuder
reklamplatser utomhus med måtten 50 x 100 cm. Annonsören tar fram sin egen skylt och vi sätter upp den
väl synlig vid/på skolan.
Kontakta: Olle Berglund, 0251-30031,(Ordf.) eller Sune Rytter, 0251-30017,(Kassör).

Vandrarhemmets Gym
Hoppas vi komma igång med så snart som möjligt när vi fått OK från kommunen.

Gymnastiksalen
Gymnastiksalens omklädnings- och duschrum behöver en uppfräschning och där kommer vi
att måla under förvintern.

Inför skidsäsongen
I samarbete med Samfällighetsföreningen planeras tillfälligt boende på madrasser i Bystugan och Gymnastiksalen. För det behövs också någon/några som kan servera frukost endera i Soldathemmet eller Bystugan.
Blir det i Soldathemmet sköts det av Salem men blir det i Bystugan behövs någon som kan
driva det i egen regi.
Bokning och betalning av bäddplats, frukost mm kan göras genom internetbokning på www.uvboet.se
För anordnandet av bäddplatser behövs också frivilliga men det organiseras när vi kommer
närmare Vasaloppet.

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:
16 Dec.

Vi inleder julfirandet med

ADVENTSkaffe
Julgröt, skinksmörgås, kaffe, tårta.
Lördag 26 november kl.: 12.00 – 15.00
i

ÅSENS BYSTUGA
Försäljning
Lotterier
Gåvor mottages tacksamt lördag 26/11 från kl. 10.00.

Varmt välkomna!
Älvdalsåsens Röda Korskrets

