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Hej sockenbor!
Visst känns det nu, som om våren verkligen har
gjort sitt intåg i våra liv igen? Vilken härligt solig
helg vi haft. Strålande sol och klarblå himmel. Nu
känns allt lite lättare igen, när solen värmer och
vårfåglarna kvittrar glatt. Det är lite som om livsandrarna återvänt, efter en lång semester...
Vi tog en fisketur till Billingtjärn i lördags. Det
nappade dåligt, men det gjorde absolut ingenting.
När det är så vackert väder, vill man bara sitta i
en snödriva och njuta. Efter att jag hade gjort
upp en mysig, sprakande eld, var det precis det
jag gjorde. Jag njöt! I fulla drag! Det finns inte
ett mer perfekt tillfälle att umgås med familjen,
än att åka på fisketur, oavsett vilken årstid det
är.
I det här marsnumret, får det bli lite ”påskpynt”
på sidorna. Nästa Åsen-Nytt kommer ut den 20:e
april och då har påsken redan passerat. Så med
det sagt, vill jag önska Er alla - en mysig, lugn
och trevlig Påskhelg.
Håll Er pigga & krya!! Njut av våren allt Ni kan!!
Ta väl hand om Er & varandra...
KRAM Ingalill***

www.elfdalsasen.com

Åsens Byråd
Håller bystämma, onsdagen den 15/4 2015, kl. 19.00 i Åsens Bystuga.
Ärenden enligt stadgarna, samt fråga om nedläggning av Åsens Byråd.
Vi bjuder på fika!

Alla är hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Ett glädjande besked är att skidspåren har fått vara ifred och respekterats resten av skidsäsongen och det tackar
jag för. En annan iakttagelse jag har gjort, är att det på vissa ställen längs skoterlederna har körts upp nya skoterspår bredvid de ordinarie. Ni, som kör bredvid, tänker ni på att det under snön finns små plantor av gran och tall,
som försöker växa sig stora? Tänk på det resten av vintern och ta det med er tills nästa vinter. Hälsningar Karin.

Åsens SK
Härmed får Åsens SK rikta ett stort och varmt tack, till alla som ställde
upp för klubben och serverade blåbärssoppa vid Vasaloppskontrollen i
Mångsbodarna, under Öppet Spårdagarna och Vasaloppet 2015. Stort
tack även till dem som gjorde det möjligt, att anordna serietävlingar och
klubbmästerskap på skidor.
Tack vare Era berömvärda insatser, som ger ett viktigt tillskott till vår förening, kan vi hålla skidspår, ishockeyplan & fotbollsplan i skick till glädje
för barn, ungdomar, övriga Åsenbor, Älvdalingar och övriga besökare i vår
vackra bygd.
ÅSENS SK

ÅRSMÖTE
Årsmöte med delägarna i Åssågens Sågförening UPA,
hålles i Åsens Bystuga, lördagen den 28 mars 2015,
kl. 17.00.
Ärenden enligt stadgarna, däribland val.
Styrelsen

Arrendeutbetalningar från
Åsens Jaktvårds-förening.
Ni som ännu inte fått betalt för era utarrenderingar till jaktlaget
ombeds att inkomma med följande uppgifter:

Medlemmarna i
Åradmåir Vatten,
Ekonomisk Förening,

Namn på fastighetsägare
Fastighetsbeteckning
Kontonummer för insättningen
Mailadress eller telefonnummer

kallas härmed till
ÅRSMÖTE.

Detta skickas till micael.ostlund@qualitymeals.se
eller till
Micael Östlund
Särnavägen 124
796 99 Älvdalen

Fredagen den 17 april
2015,
Kl. 19.00 i Åsens Bystuga.

Hälsningar från

Styrelsen

Åsens Jaktvårdsförening

Medlemmarna i Åsens Samfällighetsförening, kallas härmed till
ÅRSMÖTE,
söndagen den 26 april 2015, klockan 16.00, i Åsens Bystuga.
Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida
www.elfdalsasen.com, från den 12 april 2015.
Välkomna!!
Styrelsen

VIKTIGT !!
Du som har en tag kvar, som går till gymmet på
Uvboet, vänligen lämna tillbaka den, om Du inte
använder den. Du kan lämna den till Ingalill på
kontoret, så avregistrerar jag den...
Tack :).

***ENTREPRENÖR SÖKES! ***
Auvin Ekonomisk Förening söker entreprenör till kiosken vid Åsenbadet,
under sommarsäsongen 2015.
Är du serviceinriktad, driftig & ordningsam? Då skulle detta kunna vara
något för dig.
Är du intresserad? Hör av dig till Olle Berglund tel:
070 6892335.
Förra året blev en succé, när Lina & Helena tog hand om badet. Man kunde bada, sola, fika &
äta, både hembakat kaffebröd, pizza & annat gott. Läsk, glass, godis mm fanns att köpa i kiosken. Badet blev genom detta fina engagemang, åter en knytpunkt för både ortsbor och andra
gäster. Lina & Helena anordnade många roliga evenemang, som lockade både deltagare och
publik i alla åldrar. De fick väldigt fin respons och uppskattning. Mycket trevligt!

Har Du något Du vill skänka till UVOETS VANDRARHEM, så tar vi tacksamt emot vad
det än må vara. Ring Ingalill, tel. 0251 744125.
Annonser till nästa Åsen-Nytt, lämnas till kontoret vid Uvboet, via mejl: sp@uvboet.se,
eller så ringer Du 0251 744125. SENAST Måndagen den 13 april bör annonserna vara
mig tillhanda, för att jag ska hinna få med dem :). Tack på förhand!!
ÅSENS EGEN HEMSIDA:

www.elfdalsasen.com

Don´t drink and fly… !!

PLATS FÖR SKRATT...
Efter 20 års äktenskap tittade han på sin fru och tänkte tillbaka på deras liv
tillsammans. Sedan sa han:
- Älskling, för 20 år sedan bodde vi i en billig lägenhet, sov i en för liten säng,
hade knappt mat i kylen och ingen TV, men varje kväll gick jag till sängs med en
otroligt het, villig 20-åring! Nu har jag ett hus för flera miljoner, en bil för flera
hundratusen, en stor dubbelsäng, kylskåpet är sprängfullt och jag har en 42 tums
plasma TV. Men jag går till sängs varje kväll med en trött kvinna på 42 år! Så vitt
jag kan se det är det bara du älskling som inte följt utvecklingen i vårt förhållande!
Hans fru var en förnuftig kvinna så hon svarade bara kort:
- Älskling? Gå du bara ut och hitta en het villig 20 årig kvinna, så ska jag snabbt se
till att du får tillbaka din billiga lägenhet, din lilla säng, ett tomt kylskåp, och ingen
TV...

En man och en kvinna skulle dela vagn under en tågresa. Det fanns en våningssäng
i vagnen och kvinnan sov på övre delen och mannen på den undre. Kvinnan började
frysa. Hon knackade försiktigt på kanten och sa:
- Hallå? Ursäkta?
Hon hörde att mannen vaknade:
- Mmmm...?
- Jo, sa hon, jag fryser. Skulle du kunna gå och hämta en filt?
- Nja, sa mannen, jag vet ett bättre sätt.
- Vaddå? frågade kvinnan.
- Jo, vi kan låtsas att vi är gifta, sade mannen förföriskt.
Kvinnan tackade inte nej till lite myspys i sänghalmen.
- Javisst! sade hon.
- Bra! Då kan du gå och hämta filten själv!!!!
- Herre Gud! Vad har hänt med dig, utbrister bartendern när han

får se Hasse stappla in med bruten arm på baren.
- Jag hamnade i bråk med Svensson, svarar Hasse.
- Svensson! Han är ju en liten räka, säger bartendern. Han måste
ha haft ett vapen i sin hand?
- Ja, det hade han. En spade för att vara exakt, förklarar Hasse.
- Men snälla nån, hade inte du nåt i din hand?
- Jodå, fru Svenssons bröst. En underbar känsla, men inget vidare
att försvara sig med.
Efter att parets bebis var född, gick den panikslagna pappan in för att träffa förlossningsläkaren.
- Doktorn! sade pappan. Jag vet inte hur jag ska säga detta, men jag är ganska upprörd över att min dotter är
rödhårig. Hon kan omöjligt vara min dotter!
- Nonsens, svarade läkaren. Även om både du och din fru har kolsvart hår, så kan en av era föräldrar bidragit
med rödhåriga gener.
- Nej, det är inte möjligt, insisterade mannen. Det är omöjligt, även våra föräldrar var svarthåriga och har
varit det i generationer...
- Okej, svarade läkaren. Säg mig, hur ofta älskar du och din fru?
Mannen rodnade lite, tänkte och svarade.
- Jag har arbetat väldigt mycket det sista året, vi har bara älskat en eller två gånger ungefär var andra eller
tredje månad.
- Aha, där har vi svaret! sade läkaren. Det är rost!

GLAD PÅSK TILL ER ALLA!!!

