Utgivare: Åsens Byråd

Hej!
Nu sitter jag i mitt nya vardagsrum och plockar ihop
Åsen-Nytt.. Härlig känsla
även om inte alla möbler och
saker är på plats ännu..
Tyvärr verkar inte tekniken
vara bättre på denna sida
älven heller . Datorn krånglar. Ja, precis allt har krånglat Därav är Åsen-Nytt lite
sen denna gång. Men så
länge Åsen-Nytt kommer ut
så får jag vara glad…

Årgång 15 Nummer 1
Säljes!
Skoterkur,
isolerad med
värme.
Vid intresse
ring Rolf i Fera
Tel:
073-066 04 26

Var rädda om varandra!
/ Tette

Januari 2013

SE HIT alla Promenerare,
Skid- och Skoteråkare!
Nu har Byrådet köpt in några nya
färska Gästböcker till Rastplatser
och Slogbodar i Åsen med
omnejd. Ta med er de som är
fullskrivna tillbaka till mig i
Bystugan så får de vara i
Byarkivet och hålla de andra
Gästböckerna sällskap..
Tette

Sopplunch på Soldis

Soldis håller öppet på måndagar
mellan KL: 17.45– 20.30
Alla är välkomna!

Torsdag den 7 februari
KL: 11.30-13.00
Välkomna!

ÅSENS SK 90 ÅR 2013
Åsens SK bjuder in till skridskoåkning på ishockeyplanen
i Åsen lördagar kl 11.00 under januari, februari och mars.
Ung som gammal är välkommen.
Ta gärna fika med er.
Hjärtligt välkomna!
Åsens SK

Öppettider:
SERVICEPUNKT

Vardagar 10:00 — 14:00
Måndagar 18:00 — 20:00

Tel: 0251 — 744 125

HÄR KAN NI:
Fika, köpa dryck och godis, äta enklare mat
Betala räkningar, Ta ut kontanter
Köpa Fiskekort, Köpa Hantverk och Souvenirer
Få hjälp med internetkontakter
Saknar du matvaror hemma ?
Vilken ”nödproviant” vill du att vi ska ha i vårt skåp ?
Vad vill du att vi ska göra mera? Berätta för oss!
”Hushållsnära tjänster”
Nu tar vi nästa steg och erbjuder tjänster med RUT– avdrag.
Exempel: Snöskottning, Olika typer av städning, Fönsterputs,
Gräsklippning, Byta gardiner mm.
Ring oss så berättar vi mer om vad dessa tjänster kostar och
vilken lösning som kan passa dig bäst.
Eller : Har du möjlighet att hjälpa oss att utföra dessa jobb mot ersättning?
Hör av er till oss på tel: 0251-744125

Boka in
20 april kl: 16.00
i era almanackor
för då kommer
föreställningen

”VARG”
till Åsens Bystuga
Mer information
i kommande
Åsen-Nytt

Fibernät i Åsen
Vad är fibernät/bredband och varför behöver vid det
Dels befinner vi oss i ett teknikskifte där analoga system byts ut mot digitala system, men
också i en tid då nya metoder för kommunikation snabbt utvecklas. För att kunna använda
nya kommunikationsmöjligheter och nya tekniker framöver behövs en utbyggnad och
förnyelse av infrastrukturen, d.v.s. transporten av information. Fiberutbyggnaden är redan
klar i de flesta städer och större samhällen, men inte på landsbygden.
Regeringen har ett mål att 90 % av befolkningen ska år 2020 ha tillgång till
snabbt bredband (minst 100 mbit)
Kort kan man beskriva fiberoptiken så att det är ljusstrålar som transporterar kodad
information från en sändare som sedan avkodas hos mottagaren och omvandlas till TV,
telefoni och datainformation.
Hastighet och volym på information som kan skickas och tas emot beror på den
infrastruktur som används.
Nät är uppbyggt och sammankopplat världen runt, information kan alltså skickas från
något ställe och förflyttas till något annat genom olika vägar som luft, ledningar och fiber
mm. Hastighet och volym på information som kan skickas och tas emot beror på den
infrastruktur som används.

I Älvdalen
Satsar kommunen nu stort på att fibernät byggs ut i byarna för att göra kommunen
mer attraktiv.
Den som kan visa på att anslutning till fibernätet finns till sin fastighet kan räkna med ett
mervärde för fastigheten vid en ev. överlåtelse. Fastigheten blir mer attraktiv.
För att göra denna teknik tillgänglig för alla intresserade i Åsen vill vi först veta intresset
och bifogar en intresseanmälan som vii kommer att följa upp för att bilda en ekonomisk
förening som ansvarar för utbyggnad och drift.
Medlemsinsatsen i föreningen bestäms av årsstämman. (I det här fallet under info-mötet)
Föreningen bygger fibernätet och upplåter sedan nätet till medlemmarna
(del av nättjänsten) mot en avgift och medlemmarna köper kommunikationstjänst
och innehållstjänster av andra leverantörer.
Tjänsteleverantörer, levererar tjänster för: Internet, TV telefoni mm
Fiberföreningen och dess medlemmar äger fibernätet och föreningen ansvarar för
drift och underhåll. Föreningens styrelse avtalar med huvudtjänsteleverantörer på
medlemmarnas uppdrag.
Årlig drift och underhåll faktureras medlemmarna genom en abonnemangsavgift
som fastställs av styrelsen.

Åsens SK 90 år 2013
Åsens SK 90 år 2013

SERIETÄVLINGAR

Åsens SK vill gärna ha hjälp
med att servera
blåbärssoppa i Mångsbodarna.

4,11,18 FEBRUARI

ÖPPET SPÅR 24-25 FEBRUARI OCH
VASALOPPET 3 MARS.

Start kl: 18.00
Vid Lisbeth
KLUBBMÄSTERSKAP

Anmäl er gärna till:
Anders 301 00 eller 073-063 45 91

Lördag 23 FEBRUARI
Start kl: 13.00
Vid Lisbeth

Lena 301 95,eller 070-296 23 48
Alla åldrar är välkomna!
(Om vädret tillåter)

INFORMATIONSMÖTE
Om Bredband genom fibernät
I Åsens Bystuga Lördagen den 9 februari kl. 15:00
Om tillräckligt intresse finns kommer ekonomisk förening att bildas vid mötet.
Första delen av insatsen/medlemsavgiften till denna förening (enligt mötets beslut) betalas i
så fall med 100:- vid mötet.
Välkomna !
Auvin Ekonomisk förening
Interimsförening i sammanhanget.

…………………………………………………………KLIPP HÄR…………………………………………….

Intresseanmälan
Vi behöver snabbt veta intresset för fiberutbyggnaden i Åsen och ber dig fylla i nedanstående uppgifter och lämna dem till Servicepunkten eller i Byrådet och Auvins Brevlåda på Bystugan.
Fastighet: ……………………………………………..
Ägare: …………………………………………………….
Adress: ………………………………………………………………………………
Tel.: ………………………………….
Kontaktperson om annan än fastighetsägaren: ……………………………………………….
Tel: …………………………………………………………………...

Auvin Ek. förening
Vandrarhemmet Uvboet
Vi har nu kommit en bit till och har förhoppningar om att äntligen kunna komma igång
med byggnationen under våren. Det som saknas är steg 2 från Trängselfonden som vi
gick miste om vid förra årets utdelning.
Vi återkommer när vi vet mer.
Vi har ju efterlyst en entreprenör att driva vandrarhemmet när byggnationen är klar
och vi ber den som är intresserad att höra av sig per omgående då det kan bli en
positiv sak att lägga i vågskålen. Detta är i högsta grad aktuellt.
Vi håller alltså tummarna även för detta.

Gymmet
Fortsätter som vanligt. Nya årskort kommer att debiteras när vi vet
fortsättningen med hela projektet.
Auvin Ek. förening gm Sune

Det är en mörk kväll. En inbrottstjuv har kontrollerat att ägarna till ett hus är bortresta, så han bryter sig in i
huset. Väl inne hör han en hes röst:
– Jag ser dig allt! Och det gör Jesus också!
Han vänder sig om och tänder ficklampan. I ljuscirkeln ser han en stor papegoja i en bur.
– Jag ser dig allt. Och det gör Jesus också! upprepar den.
Mycket lättad börjar tjuven skratta och tar sig en närmare titt . På buren sitter en namnskylt: "Lennart".
– Lennart! Det var ett konstigt namn på en papegoja!
– Kan hända, svarar fågeln. Men å andra sidan är Jesus ett ganska konstigt namn på en rottweiler.

På tal om Rottweiler..
Kissen här bredvid är en
Tigerwailer… Haha..
Vad rolig man kan vara
på en fredag kväll när
Åsen-Nytt har krånglat
hela veckan…
Nu är det nära...

Åsens Skidklubb firar 90-års jubileum år 2013
Åsens SK bildades söndagen den 18 februari 1923 och redan en vecka efter att
föreningen sett dagens ljus gick startskottet för den
första skidtävlingen i klubbens historia.
Under årens lopp har många olika aktiviteter ägt rum i klubbens regi och meningen
är att vi under år 2013 ska få blicka tillbaka och minnas
hur det var den gången det begav sig.
Styrelsen för Åsens skidklubb har utsett en festkommitté som ska arbeta
fram ett program för jubileumsåret 2013.
Vi vänder oss nu till medlemmar, åsenbor, älvdalingar och övriga som har
intresse av att bidra med något till jubileet. Det kan vara fotografier, filmer,
tidningsurklipp, medaljer, diplom, berättelser, minnen eller något annat
som har anknytning till Åsens Skidklubbs historia.
Kommitterande får i uppdrag att sammanställa materialet och göra det
tillgängligt på lämpligt sätt.
Styrelsen hoppas att vi alla med gemensamma krafter ska kunna få till ett
lyckat jubileumsår under 2013.
Vill du bidra med material kontakta: Anders Bergman tfn 0251-30 100
Åsens SK Styrelsen
ÅSENS HEMBYGDS– OCH
SLÄKTFORSKNINGSFÖRENING
Håller ÅRSMÖTE
Måndagen den 18 februari 2013 kl: 19.00
I Åsens Bystuga
Ärenden enligt stadgarna
Förtäring
Efter mötet visar Sven Hedberg film
VÄLKOMNA!
Styrelsen
Bidrag till tidningen SLÄKT OCH HEMBYGD
mottages tacksamt.
Tidningskommittén
Styrelsen önskar alla medlemmar en god
fortsättning på det nya året.

Tack!
Vi vill passa på att tacka våra grannar på
MASMASKROKEN med omnejd för att
vi fick vara del av gemenskapen i 14 år
vilken vi kommer att sakna. Nu vill vi
välkomna er till Västerby på kaffe så ni
får se vad vi svek er för.. ;o)
Tette, Per, Nisse och vovvarna
Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på email:
tette.h@spray.se
eller på
Telefon: 0251-30048 (Bystugan),
30091 (Badet) (Har för tillfället båda
numren i bystugan.
Eller kom ner i källaren på Bystugan.
Manusstopp till nästa nummer:
15 Februari.

