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Hej!
Vilket mystiskt aprilväder vi
har haft. Trodde att vi snart
skulle kunna börja spela
brännboll igen med ungdomarna på Soldis men där fick
vi allt. Nu på måndag ska vi
ännu en gång upp i gympa
salen och härja runt och ha
kul. Vi måste ju i alla fall
vänta om barmark igen.

Åsens Blomsterfond

Pojken hade alla
leksaker som hans far
ville ha.
Robert Whitten

håller

ÅRSMÖTE

i Åsens Bystuga

Onsdagen den 25 April

Önskar er alla en trevlig vår!
/ Tette
Finns det någon som kan
hjälpa till att servera kaffe
och korv mellan ca
kl: 21.45– 22.30 på Valborg
i Bystugan?

kl. 18.00
Välkomna!
Tack

För att ni hedrade
minnet av

April 2012

Bagarstugan är
nu åter öppen
för uthyrning.
Hyran:
100 kr/ dag.
Välkomna med
er bokning till
Britt Tel: 30143.

IVAN
med oss.
Familjen

Hör av er till Tette

Soldis
Sista april blir det inget på soldis pga valborg.
23:e april och 7:e och 14:e maj blir det Soldis som vanligt.
Avslutningen blir den 14 maj.
Sen får vi vänta på badets öppnande..
Tette o Per

Städdag på Badet

Städdag i Åsens By

Söndagen den 6 maj 2011
Kl: 10.00

Söndagen den 13 maj 2011
Kl: 10.00

samlas vi på Badet
för att vårstäda.
Medtag lämpliga kläder och skor.
Medtag även redskap.
Det bjuds på fika.

samlas vi i Bystugan
för att vårstäda i Åsen.
Medtag lämpliga kläder och skor.
Medtag även redskap.
Det bjuds på fika.

Välkomna!

Välkomna!

Hej alla gymmare!
*Gymmet i Åsbynn är klart att börja användas.
*Finliret blir klart i helgen 21–22/4 2012
*Medlemskort finns att köpa hos Sune Rytter, Jan Eriksson, Olle Berglund
samt hos Tette i Bystugan vardagar.
*Pris: 300 kr för ett årskort.
*Vid maskinerna finns instruktioner hur dessa fungerar, viktigt att värma upp innan.
*Efter användandet av maskinerna torkar man rent, medel i sprutflaska finns och
papper att torka med.
*Lämna ytterskor i hallen utanför endast inneskor eller dyl. i gym salen.
*Städa igen efter er för allas trevnad. Tyvärr finns inget varmvatten.
*Hör av er ang. upplåsning av gymmet tillsvidare:
Sune Rytter 070/946 53 73 eller 30017
Jan Eriksson 070/833 01 02 eller 30102
Olle Berglund 070/689 23 35
På gång att det ska bli ett kodlås.
Toaletter finns vid gymnastiksalen.
Med vänlig hälsning
Auvin

SUPERSTAR
Succén Superstar från förra året
upprepas vid badet på
Midsommardagen 2012 i Åsen.
Dra ihop ett gäng kompisar eller andra
till ett lag och invänta anmälan.
Har ni någon fundering ta kontakt
med:
Linus Zetterman 070/ 693 93 29
Efterlysning barkad stock ca.10 meter,
någon?
(Anders Bergman har du den kvar?)
Med reservation för ändring.

HANTVERKARE
Anmäl ert intresse att delta och
för bokning av plats i
årets Bygdedag.
Både nya och gamla idéer välkomna!
Ring Tel: 300 48
Tette
Artigt
- I Amerika har man korsat en brevduva
med en hackspett. - Vad ska det nu vara
bra för? - Jo, när fågeln lämnar brevet, så
knackar den först!
Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på email:
tette.h@spray.se
eller på
Telefon: 0251-30048 (Bystugan),
30091 (Badet)
Eller kom ner i källaren på Bystugan.
Manusstopp till nästa nummer:
18 Maj.

Efterlyser Gamla kort till Bygdeveckans - Mamma, jag vill inte till Australien!
- Tyst unge och simma vidare!
broschyr.
Kort både från Bygdedagar som varit
Lämna in dina gamla
och det kan också vara andra fina kort
med från Åsen med omnejd.
8 mm filmer och
Gamla eller nya kort spelar ingen roll.

VHS-band

Jag har nu fått in kort till årets broschyr
men behöver nya till nästa
års broschyr.
Hör av er till Tette.
/Tette

till oss och få dem överförda
till DVD.
För mer info kom till källaren
i Bystugan.

Årsstämma i Auvin Ek. förening
Måndag 2012-05-14 kl 19.00
i Åsens Bystuga.
(Styrelsen samlas kl 18.00. )
Handlingar enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen
Frivilliga i sommar
Badet kommer som vanligt att skötas av Byrådet och där behövs frivillga krafter!
Förra sommaren lyckades vi med nöd och näppe hålla badet öppet så
vi hoppas på fler frivilliga i år!

Valborg på Kråkhol
Den 30 april, Ca 21.00 börjar elden.
Det blir sång vid elden.
Inga fyrverkerier i år.
Efter elden brunnit ut vid ca 22.00 blir det
lite samkväm i Bystugan
där det går att köpa
Kaffe med dopp och
korv med bröd och
lite godis och läsk.

Välkomna!
Fördel
De hade farit runt och tittat på åtskilliga hus som var till
salu. Vid ett stannade hon och sa: - Åh, den här utsikten
gör mig stum! - Vi köper huset, sa mannen.

Åsens Samfällighet
håller Årsmöte
Fredagen den 20 april
kl: 19.00
i Åsens Bystuga.
Handlingar enligt stadgarna.

Den som talar illa om andra i
din närvaro talar illa om dig i
din frånvaro.
Arabiskt ordspråk

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 och 15:- timmen för mangeln.
Bokas på lista vid entrén till Bystugan.

Hyra för Bagarstugan:

Välkomna!
Styrelsen

Bagarstugan kostar 100:- per gång.
Bokas på tel: 301 43 (Britt Rytter)

