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Utgivare: Åsens Byråd

Har ni något ni vill ska nå ut med i hela Åsen och lite till.
Med en annons i Åsen-Nytt kommer du ganska långt
Överraska någon som fyller år eller utökat Åsen med små ”kripper”.
Vill du hyra ut din stuga, eller sälja och köpa.
Annons i Åsen-Nytt är helt gratis.
Lämna in din annons före den 15 varje månad så fixar vi resten.
Ring Servicepunkten 0251-744125 eller
asen-nytt@spray.se
VÄLKOMMEN IN!

FAIR TRADE!
LOPPIS
PÅ ”SOLDIS”
ÖPPETTIDER
MÅNDAG—TORSDAG
10.00-15.00
VI TAR GÄRNA EMOT
BÖCKER OCH MINDRE SAKER

VÄLKOMMEN!

Årets stora FIKAPAUS
Torsdag den 17 oktober mellan
Kl. 10.00-15.00
Då bjuder vi på kaffe/the och
Socker som är Rättvisemärkt
producerat.
VÄLKOMMEN TILL SOLDATHEMMET!

HÖST I ÅSEN.
SNART VINTER.
MEN VAR SÅ SÄKER DET
KOMMER EN
VÅR OCH EN SOMMAR.

Filosofi
Sherlock Holmes och Dr Watson var ute på en campingtur. Efter en god middag och en flaska vin lade
de sig i tältet och somnade.
Några timmar senare vaknade Sherlock Holmes och
knuffade på Dr Watson. ”Watson, titta upp mot
himlen och tala om för mig vad du ser.”
Watson svarade: ”Jag ser miljoner och åter miljoner stjärnor.”

Generellt fiskeförbud råder i nedan uppräknade sjöar
inom Älvdalens fiskevårdsområde från den
22 september till den 30 november 2013 på grund av
höstplantering av fisk;
Stortjärn, Ingeborgstjärn, Fisklösen, Lextjärn, Stora och
Lilla Knäsjön, Långtjärn, Mickeltjärn, Lilla Blästtjärn,
Brynåstjärn, Djustjärn, Långtjärn, Märråtjärn, Svartgessi,
Tangeråstjärn, Måbergstjärn, Ljustjärn, Skepphussjön,
Honungstjärn (i Rånäs), Abborrtjärn samt Navardalssjön.

”Vad säger det dig?” frågade Holmes.
Öppna vatten under planteringstiden;
Watson tänkte ett tag och svarade:
”Astronomiskt sett säger det mig att där finns miljoner av
galaxer och miljarder stjärnor. Astrologiskt
sett är Saturnus i Leo.
Tidsmässigt sett uppskattar jag klockan till ungefär kvart
över tre.
Teologiskt sett kan jag se att Gud är stor och vi är små
och obetydliga.
Meteorologiskt sett antar jag att vi kommer att få en vacker dag i morgon.”
Sedan fortsatte han: ”Vad säger det dig, Holmes ?”
”Watson, din idiot, någon djäkel har stulit vårt tält !”

Nässjön, Rämmasjön, Storsjön, Lövtjärn, Rensjön, Rutsjön och övriga mindre och ej uppräknade sjöar och
tjärnar.
Allmänheten uppmanas att respektera gällande fiskeförbud.
Styrelsen för Älvdalens Fiskevårdsområdesförening

Rörande
En bonde hade några valpar som han måste sälja, han målade en skylt med texten:
4 valpar till salu och satte upp den på gärdet.
Medan han höll på med det, så kände han någon som tog tag i hans jacka. Han vände sig om
och såg in i ögonen på en liten pojke.
” Ursäkta ” sa pojken, ”jag vill gärna köpa en av valparna”.
”Javisst” sa bonden medan han torkade svetten ur pannan. ”Dom här valparna har en fin stamtavla och föräldrarna är väldigt dyra”..
Pojken slog ner blicken ett ögonblick, så grävde han djupt i fickan och drog upp en handfull med
småmynt och sa,
”jag har 2 kronor räcker det”?
”Vi kan väl gå till inhägnaden och titta på valparna” sa bonden och visslade på dom.
"Kom Dolly”, ropade han och tiken kom springande med dom fyra valparna efter sig.
Den lille pojken pressade ansiktet mot nätet, tittade ivrigt. När valparna närmade sig fick pojken
se ytterligare en valp, mindre än de andra som chanslöst försökte följa efter de andra snabbare
valparna.
” Den vill jag ha” sa pojken och pekade på den lille eftersläntaren.
Bonden satte sig på knä bredvid pojken och sa
” lille pojk, den vill du väl inte ha, han kommer aldrig att klara av att springa och leka som dom
andra valparna”.
Den lille pojken gick en bit ifrån inhägnaden, böjde sig ner och kavlade upp byxbenet. Då såg
bonden att pojken hade stålskenor på sidorna av benet och fäst i en specialgjord sko.
” Du förstår”, sa pojken och tittade upp på bonden, ”jag springer inte heller så bra och han där
förstår säkert”.
Bonden fick tårar i ögonen, böjde sig ner och plockade upp den lille valpen. Försiktigt la han den i
pojkens famn.
”Hur mycket kostar den?” frågade pojken.
”Ingenting” svarade bonden, ” Du förstår, ingen behöver betala för äkta kärlek”.
Frun står och beundrar sina bröst och mannen undrar vad som försiggår. -Jo, min läkare sa att
jag har bröst som en 25-åring.
Mannen: -Sa han inget om det 50-åriga arslet du drar på, he he.
Frun: -Näää! Vi pratade inte om dig överhuvudtaget...
Behöver du hjälp med att byta sommar/vinter däck för en billig
peng. Jag kan hjälpa er med det för 150:- / bil. Har också däck och
balanseringsmaskin, som kan kränga däck för en billig peng.
Kontakta mig på 070-2634091
Vardagar efter kl. 16.00 Helger efter kl.12.00
PONTUS GRADIN

PÅMINNELSE
Från Badet har vi kvarglömda saker.
Återfås mot beskrivning senast 15 Oktober
Det som sedan blir kvar skänker vi bort.
Servicepunkten 0251-744125

SJUKSKRIVEN

SÖMNPROBLEM

Frank kommer in på puben och sätter sig vid
bardisken och säger till bartendern:


Mannen till läkaren:


Jag har problem med min fru. Hon kör

Min fru älskar mig verkligen mer än

bil i sömnen och använder min snopp

andra kvinnor älskar sina män.

som växelspak. Vad ska jag göra????



Jaså, varför tror du det??



Joo, förra veckan var jag sjukskriven



sätta på henne så hon vaknar, föreslog
läkaren med ett leende.

ett par dar, och varje gång brevbäraren
eller våran granne var utanför huset

När din fru börjar växla kan du ju



Mannen går hem glad i hågen, och så

sprang frugan ut och viftade med ar-

fort frugan somnar sätter hon igång

marna och skrek: Min man är hemma

och växlar. Ettan, tvåan, trean och så

idag.

vidare.


Mannen hoppar på frun,
varpå hon ropar.



FULL TANK, TACK…….

NU ÄR DET DAGS IGEN!
Efter en härlig sommar och ett välbesökt bad är det dags att rusta
för vintervila. Detta gör vi Lördagen den 28 september kl. 10.00
Vi bjuder på fika. // Byarådet Auvin

DU som ”knyckte” den färdighuggna veden nere vid älven, skulle du behöva mer
färdighuggen ved kunde du väl vara så pass till ”KAR” och höra av dig, så kanske
vi kunde göra upp i ”GODO”
Ärlighet varar längst som dom säger!

SOPPLUNCH
PÅ ”SOLDIS”
ONSDAG DEN 9/10 KL 11.30
VÄLKOMMEN
Överblivet
BREDVID CONTAINRARNA på ishockeyplan bakom skolan ställer vi det som vi inte behöver
längre. Behöver Du något som står där är det bara att hämta.
Damen provar en minkpäls. Tål den här pälsen regn ??
Naturligtvis ! Har damen någonsin sett en mink med paraply ??
Det var 2 pojkar som hade varit och knyckt jordgubbar hos grannen och bestämde sig för att gå upp till kyrktornet
där de kunde dela upp alla jordgubbarna. På vägen upp till tornet så tappade dom 2 jordgubbar men lät de ligga
kvar på trappan. Väl där uppe så började de dela på jordgubbarna.
-En gubbe till mig och en gubbe till dig.
Medan de satt där och delade, så gick vaktmästaren förbi och fick höra:
... -En gubbe till mig och en gubbe till dig. Så vaktmästaren sprang så fort han kunde ut till expeditionen där prästen
satt och sa:
-Du kommer inte att tro mig men gud och djävulen håller på att dela upp oss människor.
Så prästen och vaktmästaren sprang iväg till kyrktrappan och lyssnade och än en gång hördes:
-En gubbe till mig och en gubbe till dig
Sen så blev det tyst varav en av dom sa:
- Men du! Vi glömde ju dom 2 gubbarna i trappan!

Nu är det FULL RULLE på byggnationen av UVBOET
Tyvärr något försenat p.g.a. omständigheter som vi inte rått över men vi siktar på att bli klara i januari
och då behöver vi många händer som kan hjälpa till.
Det här projektet är hela Åsens angelägenhet så vi hoppas på rejäl uppslutning.
Ni som kan och vill hjälpa till är välkomna att kontakta någon av dessa arbetsansvariga:
Olle Berglund : VVS och ventilation.

Mobil: 0706892335

Jan Eriksson: El, larm och lås.

Mobil: 0708330102

Bo Rytter : Bygg och reklamskylts hållare.

0251-30113

Kjell Eriksson: Dörrar och fönster.

0251-30044

Ove Röngård: Golvbeläggning.

0251-30096

Ann-Catrin Olsson: Målning

0251– 30137

Tord Nilsson : Kordinator och övervakare.

0251-30133

Mobil: 070-3494133

Sune Rytter: Administratör och övervakare,

0251-30017

Mobil: 070-9465373

Mobil: 070-258 34 40

Eftersom de flesta arbetar så står helgerna till buds och vi sätter en fast tid för att alla ska komma till:

LÖRDAGAR kl. 10:00 tar vi som fast tidpunkt för planering mm
Den som kan börja tidigare kontaktar resp. ansvariga och den som vill offra söndagar tar också kontakt
med resp. ansvariga.
Det är nu det gäller att vi visar framfötterna !
Styrelsen i Auvin Ek. förening
Tack kära expedit på Bergkvist skor som talade för mig och min dotter att de skor vi köpte för två veckor sen som sulan redan
släppt på (rejäla svarta kängor) inte tålde att "leka och sparka boll" med utan var till för "tjejer som vill va snygga och tuffa och
gå på stan och bio". När jag (givetvis!) ifrågasatte denna kvinna (som måste ha tidshoppat hit från 1950-talet) om inte BARN
ska kunna leka i sina skor så fick jag det fantastiska svaret "Tjejer har inte det behovet". Vilken jävla avhyvling hon fick ska ni
veta. Tack kära expedit som öppnade upp ögonen på min nioåriga dotter hur jävla dumt det är ställt. Världen har fått en ny
purfärsk FEMINIST! Vi kokar bägge två.
Brudar i bikini visar 90% av kroppen men vi män är så artiga att vi stirrar bara på dom täckta delarna.
Jag har problem med min dator. Så ringde jag Eric, grannens son som är 11 år gammal, vars sovrum ser ut som en soptipp och
bad honom att komma över.
Eric klickade ett par knappar och löste problemet. När han skulle gå, frågade jag honom: - "Så, vad var det som var fel?
- "Det var ett ID tio T fel." Jag ville inte verka dum, men frågade ändå: - "Ett ID tio T fel? Vad är det?" Jag skulle kanske behöva
fixa det igen. Eric flinade… - "Har inte du aldrig hört talas om ett ID tio T fel innan?"
- "Nej," svarade jag. - "Skriv ner det, sade han,"och jag tycker du ska lista ut det" Så jag skrev: " 1 D 1 0 T" Jag brukade gilla den
lilla jäveln!....
Särskrivning AB uppdaterar :
"I en elaffär i Tyresö kan man köpa en: "RAK APPARAT" Undrar om de har böjda också? ”
På ett kondis i Jakobsberg kan man köpa en både munter och berusad smörgås: "Glad packad räkmacka 35.00kr"
För nästa Åsen-dag: "Häst skjuts varje timme".

