Utgivare: Auvin Ek för

Årgång 20

Hej på er alla läsare av Åsen- Nytt!
Snön ligger så vit och fin på ängar och
gärden uppå berg och i dal. Det
inbjuder till skidåkning och
snöskoteråkning eller kanske en
fisketur till någon favorittjärn där
gäddan hugger. Skolbarnen ser fram
emot sportlovsveckan, då ett slalomåk
eller kanske en hockeymatch står på
programmet och för de
skidintresserade närmar sig
Vasaloppsveckan med stormsteg.
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 mars2017.
Lämna bidrag till Anders Bergman
senast 15/ 3 2017
Tfn: 0251-30 100, 073-063 45 91
E-post: anders._bergman@telia.com

Nummer 2 Januari 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 2
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och
lämna lösningen till Anders Bergman senast 15/3 2017. En vinnare
utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras
i nästa nummer av Åsen- Nytt.
Vågrätt
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5. A sat l okal t

Älvdalens kommun är ytterst tacksamma för att så många fiberföreningar
vågat satsa på att bygga ut bredband till sina byinnevånare och företagare, det
arbete som lagts ner har skapat en framtidstro som vi hoppas ska generera att
företagare vågar/kan etablera sig i vår kommun, med mer arbete så följer
inflyttning vilket är av stor vikt i vår kommun.
Varför ska enskilda fastighetsägare då ansluta sig till fibernätet?
- Det är en framtidssäker lösning med mycket hög kapacitet.
- Det fungerar utmärkt för både TV telefoni samtidigt.
- Det pågår utveckling av tjänster i landstingen med att ”vårda” människor i
hemmet via sk Skypekommunikation där en doktor kan kommunicera med
både ljud och bild med patienten som sitter i sitt hem och utifrån det samtalet
kan bedöma om man behöver komma till sjukhuset eller inte.
- Man kan sköta de flesta bankärenden från sitt köksbord.
- Man kan hålla kontakten med sina nära och kära i förskingringen med ljud och
bild i realtid, även om de finns på andra sidan jordklotet.
- Det finns möjlighet att utföra ”tunga” arbeten från
fritidsstugan/föräldragården/släkten för exempelvis arkitekter, konsulter,
projektörer som jobbar med stora dokument.
Älvdalens kommun bygger stadsnät där inte byföreningar har fått bidrag för
detta och vi bygger ut näten kontinuerligt när det finns ekonomiska
förutsättningar och intresse från kunder (vissa undantag finns). Vi bygger inte
ut i byar där det finns en fiberförening som fått bidrag redan.
För mer information kan Ni gå in på vår hemsida www.alvdalen.se eller
kontakta mig.
Med vänliga hälsningar
Jan Eriksson
Stadsnätsansvarig
Tel: 0251-313 49
jan.eriksson@alvdalen.se

Serietävlingar
Åsens SK anordnar serietävlingar på skidor måndagar 6,13 och 20 februari 2017
Start kl 19:00 vid Lisbet(elljusspåret) i Åsen, Älvdalen
Klubbmästerskap
på skidor hålls lördagen den 4 mars 2017 med start kl 14.00 vid
Lisbet(elljusspåret)i Åsen, Älvdalen
Alla är hjärtligt välkomna att delta oavsett ålder. Även du som inte åker får
komma och heja fram de tävlande.
Åsens SK

Åsens SK vill gärna ha hjälp med att servera blåbärssoppa
i Mångsbodarna.
Vi välkomnar alla som tidigare varit med och hjälpt klubben med
detta roliga och intressanta arbete samt välkomnar nya funktionärer
som vill få en oförglömlig upplevelse i Vasaloppskontrollen i
Mångsbodarna. Detta arbete ger ett värdefullt tillskott till Åsens SK:s
klubbkassa, som gör det möjligt att bedriva föreningens verksamhet
med skidåkning, fotboll mm.
Det finns fortfarande platser kvar!
ÖPPET SPÅR: söndag 26 och måndag 27 februari 2017
OCH
VASALOPPET söndag 5 MARS 2017
Anmäl er till:
Lena Hanses

Tfn:

30195 eller 070-296 23 48

Anders Bergman

Tfn:

30100 eller 073-063 45 91
Åsens SK

KURA SKYMNING (Skwaldertaimin)
När det var Kura skymning i Knutstugan den 30/1 2017
samlade vi in pengar för att “FLER SKA FÅ FYLLA FEM”. Det
blev 264,— i bössan, som vi tackar så mycket för.
Inga, Bonita och Karin

Tidningskommittén för tidningen Släkt och Hembygd
vill gärna få in bidrag till kommande tidning.
Har du en historia, gamla eller nya bilder eller annat
som kan vara av intresse även för andra, så tar vi
tacksamt emot det. Kontakta någon i
tidningskommittén. Tel.nr finns i Släkt och Hembygd.

Tidningskommittén
Vill du utnyttja gymmet i
Uvboets lokaler i Åsen har du
möjlighet att lösa kort enligt
nedan:
Gymkortspriser för 2017:
Vuxna 500:-/kalenderår
Barn under 18 år 300:/kalenderår
Betala gärna in avgiften på
Auvins bankgirokonto: 636-7320
Behöver du ny tag eller
uppdatera den du har kontaktar
du Jan Eriksson tfn 0708-330102

Auvin Ek för

Påminnelse!
Åsens Hembygds- och
Släktforskningsförening håller
årsmöte tisdagen den 21
februari 2017 kl 19.00 i Åsens
bystuga.
Ärenden enligt stadgarna.
Sven Hedberg visar film. Fika.
Alla är hjärtligt välkomna!
Styrelsen

