Utgivare: Auvin Ek för

Årgång 20

Hej på er alla läsare av Åsen- Nytt!
Nu är det april och epitetet aprilväder
gör skäl för namnet. Ena stunden
regnar det och plötsligt skiner solen
och rätt som det är blåser det och
snön yr i luften. Men ha tålamod!
Snart kommer sköna maj med värme
och ljus. Vårblommorna kikar upp ur
fjolårsgräset och trädknopparna är
redo att brista och kommer snart att
ge lövträden den skira och ljusgröna
vårdräkten.Valborg står för dörren
med brasa uppe på Kråkhol.
Vi hoppas att alla får en stunds
tidsfördriv med detta nummer av
Åsen- Nytt. Bidra gärna med materiel
till Åsen- Nytt!
Trevlig läsning och må så gott!
önskar Auvin Ekonomisk förening gm
Anders Bergman
Nästa nummer av Åsen- Nytt utkommer omkring 20: nde maj 2017.
Lämna bidrag till Anders Bergman
senast 15/ 5 2017
Tfn: 0251-30 100, 073-063 45 91
E-post: anders._bergman@telia.com

Nummer 4 April 2017

För att Åsen- Nytt
fortsättningsvis
ska kunna ges ut
behövs en ny
redaktör.
Är du intresserad
och vill hjälpa till
med detta arbete
kontakta Olle
Berglund på
telefon: 070-689
23 35

Kluringen nr 4
Här nedan finns ett litet korsord på älvdalska att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna lösningen till Anders Bergman senast 15/5
2017. En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och
vinnare publiceras i nästa nummer av Åsen- Nytt.
Vågrätt

1.Finnas tyerdjävur uppi

2. Ien _ stand kanstsi autå brune

3. Millå juolum

4. Ar estn uorted.

5. Fiettisdasbull
1

Lodrätt

1. Guott i wermam

1

2. Jägerkamrat

2

3. Kåiter rövir uppå

3

4. Litn bröbit

4

5. Kumb aut etter krippin

5

Lösni ng på K l ur i ngen nr 3

i Å sen- N yt t

nr 3

2017

2

3

4

5

Fi gur en i nnehål l er 27 t r i angl ar i ol i ka st or l ekar

o c h v i n n a r e b l e v K a r i n T r a p p , Å s e n s o m b e l ö n a s me d e n t r i s s l o t t .

16 st

7st

3st

1st

Informationsmöte angående fiber i Åsen bystuga
tisdagen den 25/4 kl 18.00.

Vi har börjat ansluta kunder i Åsen och fortsätter
löpande att ansluta de som är intresserade.
Det kan finnas frågor angående detta och därför
bjuder vi in er till detta informationsmöte.







Allmän information om kommunens arbete
med Stadsnätet.
Vi presenterar VAD som är gjort och VAD som
kommer att göras i Åsen.
Åsens fiberförening, vad händer?
Vi bjuder på fika.

Med vänliga hälsningar
Jan Eriksson
Stadsnätsansvarig
Tel: 0251-313 49
jan.eriksson@alvdalen.se

Valborgsmässofirande uppe på Kråkhol 2017-04-30
All hälsas hjärtligt välkomna att fira Valborg uppe på Kråkhol i Åsen, Älvdalen.
Brasan tänds kl 21.00 och det kommer att finnas korv mm till försäljning. Vårtal
och sång blir det också, men inget fyrverkeri.
Välkomna önskar Auvin Ekonomisk förening

Åsens SK
Lördagen den 13 maj 2017 kl 11.00 blir det

SKIDAVSLUTNING
för vinterns serietävlingar och
klubbmästerskap.
Vi samlas vid Hedvallen, Åsens fotbollsplan,
där vi leker och umgås i en trekamp där alla
som vill kan delta. Efter detta blir det litet fika
och sedan prisutdelning .

Alla är hjärtligt välkomna!
Åsens SK

Åsens Skidklubb
håller årsmöte torsdagen den 27 april kl 19.00 i Åsens bystuga.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Fika
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Åsens Blomsterfond
håller

ÅRSMÖTE
i Trappmasgården

Onsdagen den 3 maj
kl. 18.00.
Välkomna!

Kallelse!
Kallelse till Åsens
Samfällighetsförenings
årsmöte/stämma i Åsens
Bystuga.
l
söndag 30 april 2017, Kl 15:00
Stämmohandlingar finns att
hämta på Åsens
hemsida www.elfdalsasen.com
senast den 23 april.
I anslutning till detta

kommer också årsmöte i
stipendiefonden att
hållas.
Välkomna Styrelsen

Kallelse!
Härmed kallas medlemmar i Auvin Ekonomisk
förening till årsstämma onsdagen den 10 maj
2017 kl 19.00 i Åsens bystuga.
Ärenden enligt stadgarna samt fråga om ev
fortsatt drift av Åsenbadet i Auvins regi.

Efter stämman bjuds det på förtäring.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Åradmåir Vatten,
ek. förening

har årsmöte
måndagen den 24
april klockan 19.00
i Åsens bystuga.

