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Hej!

PIPAN?

Jag vill börja med att tacka
Sune Rytter som hjälpt mig
med Åsen-Nytt i sommar.
Tack Sune! I och med att du
tog över allt med Åsen-Nytt
så kunde jag koncentrera mig
helt på badets skötsel .

Vem äger pipan
jag hittade i
Byrådets
postlåda
i veckan?
Den kan hämtas
i bystugan mot
beskrivning.

Oktober 2012

Ansökan om studiemedel
från Åsens Stipendiefond ska
vara oss till handa senast
16 december 2012.
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

Och TACK ALLA som med
kramar, blommor och vänliga
ord hjälpt mig och min familj
förbi den jobbiga tiden som vi Ett stort TACK till
drabbades av då min systerALLA som hjälpte
Åsens Samfällighetsförening
dotter Emma, 11 år, dog av
till på badet i somras!
sina skador när hon blev
Byrådet
påkörd av en crosscyklist i
Lillhärdal den 21 Augusti..
Det har varit en väldigt
Kvarglömda kläder på Badet
jobbig tid för oss alla och
helst för min syster Ulrika
Jag har tagit rätt på kvarglömda kläder på badet och har tvättat
och hennes familj och det
dessa. Det rör sig om kläder i alla storlekar, barn och vuxna. Vill ni
kommer det nog att vara hela
titta på kläderna för att se om ni känner igen några går det bra att
livet ut .. Men vi kämpar på
göra det i bystugan ett tag framöver.
så gott det nu går..
Efter fredag 9 november skickar jag de överblivna kläderna till
Ha det bra allihop och var
behövande någonstans i värden.
rädda om varandra!!
Tette
/ Tette
En amerikan en ryss och en
norrman diskuterade
rymdfart. Ryssen; vi var först i
rymden! Amerikanen;
vi var först på månen!
Norrmannen; vi ska vara först
att åka till solen!
Solen? Sa de andra det är inte
möjligt där brinner ni upp!
Norrmannen; Ja om du åker på
dagen, men vi ska åka på natten..

SOS alarmering.
- "Jak heter Mammud.
Koppla mig till polisen,
dom skiter i trappan!"
-"Vad sa ni??"
-”Dom skiter i trappan”.
-” Ja, men be dom plocka
upp det då”.
-”För Helvete,
dom skiter med pistol”!

LOVLIGT BYTE
Rektorn på den lilla
skolan på landsbygden
lät sätta upp en skylt där
det stod:
”Bilister, kör inte över
skolbarnen!”
Någon dag senare kunde
man läsa följande tillägg:
”Venta till det kommer
en majister!”

INFORMATION FRÅN ÅRADMÅIR VATTEN.
Vattenledningen från källan på Åradmåir till bassängen på Brunnmåir
är nu utmärkt med stolpar med vit eller röd markering.
Detta för att vi nu och i framtiden ska veta var ledningen går.
Självfallet är det absolut förbjudet att åka snöskoter längs
vattenledningen.
Styrelsen.

Bock och tack,
från två glada hästar, för allt gott grönbete vi fick från er
snälla grannar i sommar!!
Nu är vi åter hemma vid stallet igen men vi hoppas på lika
tur nästa sommar. Det är vi som bor i svackan vid
gamla smedjan. Vill därför passa på och tacka er
som alltid kör förbi lite försiktigare där eftersom vi vet att det är
svårt att se oss traskandes på vägen bakom kurvorna..
Med önskningar om en glad och fin höst!
/ Hebbe, Rune med mattar"

Två blondiner sitter
i Göteborg en kväll
och diskuterar, den
ena blondinen frågar den andra:
- Vart är det längst,
till Borås eller
månen? Men hallå
säger den andra
blondinen.
Ser du Borås
eller?
Lille Sven vaknar
på sjukhuset efter en
operation och vill
genast åka hem till
mamma och pappa,
men syster säger: ”
Det går inte, lilla
Gubben, du får allt
stanna här några
dagar.” Pojken blir
förtvivlad och utbrister: ”GUBBE?!
Hur länge har jag
sovit?!”

Den store jägaren
Den store jägaren kom in på baren och började skryta om att han kände igen
hudar och kulhål på nedfallet vilt.
- Knyt för en ögonbindel och ställ upp lite öl och ta hit lite djurhudar så ska jag
tala om vad det är för djur.
Vadet antogs och djurskinn togs fram. De satte för en ögonbindel och gav honom ett skinn. Han började känna fram och tillbaka på skinnet och sa:
- Det här är antilop skjuten med en 22:a.
Och det var naturligtvis rätt. Fram med ett nytt skinn.
- Det här är en tiger skjuten mitt i hjärtat med en 308:a.
Rätt igen och nya öl. Så höll det på hela kvällen och till sist ragglade han hem
och la sig. Nästa morgon när han tittade sig i spegeln hade han fått ett riktigt
blåöga och han sa till sin fru:
- Visserligen var jag full när jag kom hem igår, men inte slogs jag väl?
- Nää, svarade frun, det var jag som gav dig snytingen. Du kom hem och full
som stryk, satte handen innanför mina trosor och gnuggade runt lite och sen så
sa du:
- Skunk, dödad med en yxa.

Vi skulle flytta till en annan del av landet och min fru och jag bestämde oss för att köra våra
respektive bilar. Vår nioårige son Nathan frågade bekymrat: ”Hur ska vi göra för att inte
tappa bort varandra? ”Vi kör sakta, så att den ena bilen kan följa efter den andra”,
försäkrade jag honom.
” Ja, men om vi ändå kommer ifrån varandra?” envisades han.
”Ja, då ser vi nog aldrig varandra igen”, skojade jag.
”I så fall åker jag med mamma”, Sa han.
-J.B

Auvin Ek. förening
Vandrarhemmet Uvboet
Vi börjar närma oss och har målsnöret i sikte!
MEN: Vi har en fråga kvar att lösa tillsammans med kommunen. BADET
Badet är som alla vet byggt som ersättning för det älvbad som vi förlorade i och med
byggnationen av Åsens kraftverk. Alltså direkt avhängigt kraftverksutbyggnaden.
Älvbadet är förlorat för all framtid och då menar vi att ersättningen skall fungera i
motsvarande tid.
Vi har lagt ett förslag på hur detta skall lösas utan att det drabbar kommunen ekonomiskt
men det innebär inblandning av fler parter än bara kommunen. Det kan inte vara
meningen att en förening skall lösa efterdyningarna av kraftverksutbyggnaden
med egna medel när det finns stora företag som drar vinster från kraften. Håll tummarna!
Vi har ju efterlyst en entreprenör att driva vandrarhemmet när byggnationen är klar och vi
ber den som är intresserad att höra av sig per omgående då det kan bli en positiv sak
att lägga i vågskålen. Då har vederbörande också möjlighet att delta i den slutliga
detaljplaneringen och få egna synpunkter tillgodosedda.
Vi håller alltså tummarna fortfarande även för detta.

Gymmet
Fortsätter som tidigare och om det finns fler som vill ha kort så finns de hos Olle Berglund,
Sune Rytter samt hos Anette i Bystugan.. De som redan köpt årskort men inte fått ”tagg”
kan hämta denna hos Sune.
Auvin Ek. förening gm Sune

Anbud för snöröjning vid Bystugan och Byförrådet.
Samfällighetsföreningen inbjuder att lämna anbud på snöröjningen
för vintern 2012-2013.
Anbud lämnas till Ingemar Rytter, Åsvägen 10, 796 90 Älvdalen senast 5/11-2012.
Vid frågor vänligen ring 070-350 97 93 eller 0251-300 00.

SOLDIS
Nu öppnar
ungdomsverksamheten
i Soldis igen.
Måndagen den 29 oktober
kl: 17:45– 20:30.
Välkomna!

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 November.

Samfälligheten informerar
Nedskräpning på Byns gemensamt ägda mark.

Då det förekommer nedskräpning på byns gemensamma mark så vill vi från
Samfälligheten informera att det finns folk som använder grustaget vid
Skvaldermoir som soptipp.
Det är under inga omständigheter är i sin ordning, eller lagligt, att slänga skräp
på detta sätt i skog och mark och då inte heller på den mark som Samfälligheten
förvaltar och då det är byns och jordägarnas gemensamma egendom så ser vi
allvarligt på detta.
Den som slängt skräpet där uppmanas att genast ta bort det!
Vid behov av tippning av massor ska man ta kontakt med någon ur
samfällighetens styrelsemedlemmar för konsultation i god tid innan man
börjar tippning.
Ingemar Rytter: 300 00
Anders Östgren: 301 45
Thomas Kjellson: 300 55
Ivar Eriksson: 300 72
Björn Staffan: 300 05
Hälsningar från Åsen samfällighetsförening genom Ingemar Rytter

