Hej!
Nu ska jag försöka ta
nya tag efter höstens
aktiviteter och ledigheten från Åsen-Nytt.
Nu öppnar vi Soldis
igen på måndag. Se
annons här intill.
Planer inför Bygdeveckans 30 års
jubileum nästa år är
redan igång.
Så nu är det att
försöka hitta ny energi
och sparka igång alla
projekt. Ha en fortsatt
trevlig höst!
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SOLDIS
Nu öppnar ungdomsverksamheten
i Soldis igen
Måndagen den 31 oktober
kl: 17:45– 20:30.
Finns det någon förälder eller annan
anhörig till ungdomarna som kan hjälpa oss
någon kväll att hålla koll och underhålla så
är ni välkomna in. Ni får fika för besväret.
Hjälp behövs också om vi ska genomföra ett
Luciatåg. (Ungdomarnas önskan)
Hör av er till Tette på tel: 300 48

Välkomna!

/ Tette

Tvättråd på en kattfilt:
”Tvättbar i maskin,
Arabiskt ordspråk (avlägsna katten först)”.

Den som har hälsa har hopp, och den
som har hopp har allting.
Skicka era bidrag
(kostnadsfritt) till:
Anette Hansback
på email:
tette.h@spray.se
eller på
Telefon: 025130048 (Bystugan),
30091 (Badet)
Eller kom ner i källaren på Bystugan.
Manusstopp till
nästa nummer:
15 Nov.

Team Öwdaln!
Jätte, jätte stort GRATTIS till den fina prestation som ni
gjorde genom att komma 2:a i damklassen i en av världens
tuffaste endagars tävling för 2 manna lag nämligen
tävlingen ”Ö till Ö” i Stockholms skärgård.
Tävlingen går ut på att simma och springa från Sandhamn
till Utö en sträcka på sammanlagt 65 km. 10 km simning
och 55 km löpning. Ca 20 öar ska passeras innan lagen är i
mål. Av 96 startande lag så kom 59 lag i mål.
Önskar Walla teamet

Liten julmarknad
i Granåbergskojan, Brunnsberg
Lördag 12 nov och Söndag 13 nov
Kl:11.00– 18.00 Skyltat!
Vid frågor ring:
Kristina 070-632 34 40 eller Christina 070-690 70 11

Välkomna!
Anbud för snöröjning vid Bystugan och Byförrådet.
Samfällighetsföreningen inbjuder att lämna anbud på snöröjningen
för vintern 2011-2012.
Anbud lämnas till Ingemar Rytter, Åsvägen 10, 796 90 Älvdalen senast 14/9-2011.
Vid frågor vänligen ring 070-350 97 93 eller 0251-300 00.

ANBUD PÅ SNÖRÖJNING 2
Under kommande vinter (2011-2012)
Under förutsättning att vi kan lösa finansieringsfrågan för hela projektet
behöver vi anbud på snöröjning kring skolan (innanför staketet) och
den korta vägen ut på Lokvägen.
Innan anbud lämnas, v.v. kontrollera förutsättningarna med ordf. Olle Berglund,
0251-30031, eller kassören Sune Rytter, 0251-30017.
Auvin EK. förening

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.

Bygdeveckan 2012
Inför Bygdeveckans 30 års jubileum 2012 har vi funderingar på ett stort övergripande
lotteri för alla byar med många fina priser och ett ganska värdefullt och stort pris.
Har nu fått i uppdrag att fixa ett pris från Åsens By till ett värde av ca 200-300kr.
Så nu vädjar jag till Åsens företagare och hantverkare om ett pris till detta lotteri.
Får vi in fler priser än ett så är vi givetvis tacksamma.
Hör av er till Tette i Bystugan på tel: 30048 (Jag kan hämta priset om ni vill)

En helg hade det varit
bröllop nära vårt hem och vi
hörde hur bilarna tutade när
de körde förbi. Charlie, 5 år,
undrade vad de var frågan
om. ”Man brukar tuta när
folk gifter sig”, förklarade
jag. ”Varför då?” undrade
Charlie. ”Är det för att varna
dem?”.
D.W

Åsens JVF
Betalar ut Jaktarrende i Åsens Bystuga
Lördag 29 Oktober
Kl: 9:00-12:00
Styrelsen

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!
Alltför många människor spenderar pengar de
inte har på saker dom inte vill ha för att
imponera på folk de inte gillar.
Will Smith

