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Jag hoppas att ni alla Tack Anders och Ingrid!
haft en riktigt skön
sommar, åtminstone För att ni ställde upp en hel vecka
i badet så att jag fick lite ledigt.
mellan regnskurarNi är ena riktiga pärlor !!
na !

INVINTRING av BADET

Jag rycker in som
redaktör även för
augustinumret, så att
Anette kan ägna sig
åt andra sysslor.
Sköta badet och sälja
glass t.ex.

Tette

Byrådet

REDAKTÖR till Åsen-Nytt

Har någon grova plankstumpar

Vi behöver någon som är villig att
ta över redigeringen av ÅsenNytt.
Hör av dig till Sune Rytter
Tel.: 0251-30017

till övers och som vi kan använda
som tyngder på presenningarna
på badet?
De gamla håller på att ruttna bort.
Hör i så fall av dig till Byrådet.

Ni har säkert förstått
att utan Anette skulle vi knappast ha haft
badet igång i sommar. Glädjande är
det dessutom att vi
har haft ovanligt
många badgäster så
ruljansen har varit
riktigt livlig. Anette
har verkligen lagt sin
själ i det hon gjort
Sune Rytter

Återkommer vi till i nästa nummer
av Åsen-Nytt

FILMER och videoband kan åter lämnas in till Tette i Bystugan.
Vi fortsätter som tidigare att samla dokumentation om Åsen och dess
folk.
Byrådet

Har du någon bra idé till nytta för Åsen?
Berätta för oss i Byrådet!
Vi kanske tillsammans kan göra något av den!

0251-30017
Vikarierande redaktör

Som ni säkert redan känner till så kan man inte
längre prenumerera på
Åsen-Nytt. Byrådet ( läs
Anette, som ska fixa allt
annat också ) hinner helt
enkelt inte med.
Boende i Åsen får som
vanligt Åsen-Nytt i brevlådan.
Åsen-Nytt finns också att
hämta på
www.elfdalsasen.com för
den som kan skriva ut det
själv.

Hästägare
Det var två bönder som stod och samtalade. Då sade den ena:
- Jag har 2 hästar som jag inte kan skilja på. Hur ska jag göra?
- Enkelt. Märk den ena i örat.
Då gjorde bonden det men den andra hästen fastnade i ett träd och
fick ett exakt likadant märke.
- Vad gör jag nu?
- Enkelt. Klipp svansen på den ena.
Då gjorde bonden det. Så gick den andra hästen och fastnade i en
rävsax och de fick klippa svansen likadant som den andra hästen.
- Vad gör jag nu? frågade bonden.
- Enkelt. Mät hästarna.
- Ok.
Nästa dag när de samtalade undrade han som gett råden hur det
hade gått med mätningen och fick svaret:
- Jodå, jag har upptäckt att den vita är 10 cm högre än den svarta.
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Tack Hasse och Else-Marie !
För er hjälp i Brunnsberg när jag fick lite bekymmer.
Tette

Hjälp oss att göra Åsen-Nytt mer intressant!
Berättelser, historier, bilder mm som bidrag till innehållet.
Skicka ditt bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på email: tette.h@spray.se Eller kom ner i källaren i Bystugan.
Är du för blyg för det, lägg bidraget i brevlådan, Åsenvägen 42, (trälådan med Uven)
Telefon: 0251-30048 eller på adress: Åsen, Masmaskroken 2, 796 90 Älvdalen

Åsens Samfällighetsförening informerar:
Den 3 september blir det filmvisning av ”Älvdalsfilmen” som Besparingsskogen tagit
fram.

Bystugan klockan 14:00, kaffeservering i pausen
Anbud för snöröjning vid Bystugan och Byförrådet.
Samfällighetsföreningen inbjuder att lämna anbud på snöröjningen för vintern 2011-2012.
Anbud lämnas till Ingemar Rytter, Åsvägen 10, 796 90 Älvdalen senast 14/9-2011.
Vid frågor vänligen ring 070-350 97 93 eller 0251-300 00.

ANBUD PÅ SNÖRÖJNING 2
Under kommande vinter (2011-2012)
Under förutsättning att vi kan lösa finansieringsfrågan för hela projektet behöver vi anbud
på snöröjning kring skolan (innanför staketet) och den korta vägen ut på Lokvägen.
Innan anbud lämnas, v.v. kontrollera förutsättningarna med ordf. Olle Berglund, 025130031, eller kassören Sune Rytter, 0251-30017.
Auvin EK. förening
Kortisar:

Framåt natten:

Hos frisören:- Ska jag ta med maskinen där bak?Nej tack, men gärna i nacken.

Sent på natten eller tidigt på morgonen, hur man nu
ser på det, för klockan är närmare fyra när mannen
kommer hemsmygande.
- Klockan är nästan fyra. Var har du hållit hus? frågar
frun argt.
- Älskling, du förstår vi hade en liten fest på kontoret...
- Den kan väll inte hållit på hela natten?
- Nja, den nya snygga sekreteraren tordes inte gå
hem ensam så sent...
- Menar du att du följde med henne hem?
- Ja det blev så eftersom hon bor åt samma håll som
vi...
- Då behövde det väll inte ta halva natten?
- Nja, men hon ville bjuda på kaffe och så och, ja du
förstår jag ville inte vara oartig och tacka nej. Och
sen så...
- Ljug inte, skriker frun. Jag vet att du var på kontoret
hela tiden och försökte installera senaste versionen
av Windows!

Lars Ström tog en tur med sin nya elbil. Plötsligt fick
han sladd, tappade kontakten och slog en volt.
Mamma, varför är det synd om myror?Det är väl inte synd om myror?Jo, fröken sade att vi skulle gå ut och titta på myrstackarna.
En man hade fått problem med sin bil. En hund kommer fram till honom och frågar:
- Behöver du hjälp? Jag kan allt om bilar.
Omtumlad av händelsen stapplar mannen fram till
närmaste hus och knackar på. Bilisten berättar om
hela den chockerande historien. Mannen i huset svarar lugnt:
- Jaså, det var bara min hund Buster. Du ska inte bry
dig om honom, han tror han vet allt!
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Tack alla som hjälpt till på Badet i sommar !!
Vi har haft många badgäster, hög omsättning i kiosken och tekniken har för det mesta
varit på vår sida så vi kan vara nöjda.
Badgäster har rest ända från Leksand för att kolla om badet når upp till det goda ryktet
som uppenbarligen spridits på olika vägar!
Ett speciellt tack till Tette (med ”familj”) som har badet i sitt hjärta och till Olle och Håkan
som svarat för tekniken.
Vad vore Åsen utan badet ?
/Red.

Det slog till igen
Dags för lite nya tag med Åsen-Nytt?
Från och med detta nummer skickas Åsen-Nytt via E-post till ett antal personerföreningar-organisationer som kan tänkas vara intresserade av att följa det som händer i
Åsen.
Det för i sin tur med sig att intresse-området för sådant som görs/tillverkas i Åsen automatiskt utökas och att det därmed också blir mer intressant att annonsera i Åsen-Nytt.
Tillverkar du något, eller har något att sälja? Lägg in en annons i Åsen-Nytt så kanske det
ger resultat.
Annonser är t.v. (under 2011) gratis så passa på!
Skicka in annonsen till tette@spray.se eller lämna in den direkt till Tette i Bystugan.
Om någon av er som nu får Åsen-Nytt med E-post inte skulle vilja ha den, skicka då ett E-postmeddelande
till: info@ripubliken.se så tar vi bort dig från adresslistan.

Souvenirer

Barn-verksamheten på Soldathemmet
räknar vi med ska komma igång igen efter Älgjaktens andra del, förslagsvis vecka 44, måndag 31 oktober.

Republikens souvenirer kan beställas
på www.ripubliken.se eller köpas direkt i Bystugan

Mer information kommer i nästa Åsen-Nytt.

T-shirts, bildekaler, flaggor, jackmärken, vykort mm.

Tette

Köp ett visum till Republiken och
skicka som inbjudan till dina vänner!

Stort tack !
Åsens SK vill rikta ett stort och varmt tack till alla som hjälpte till att genomföra årets
Gambudslopp.

Ett speciellt tack till våra sponsorer:
Coop Forum Domus, Glasmontage, Greta Bäfver, Hed Data,
ICA Olssons, MC Racing, Lars Olssons Redovisningsbyrå, Mixtrum, RB Mek, RV Telecom, Röngårds Åkeri, Soldathemmet,
Såg- o Kedjeservice, Åsenbadet, Åsens Bystuga,
Åsens Sten- o Snickeri, Älvdalens Bildelar, Älvdalens Färghandel och Älvdalens Sportcenter.
Åsens SK
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Vandrarhemmet ”Uvboet”
F.n. inget nytt att meddela. Vi letar fortfarande efter resterande pengar.
Sune Rytter, v.ordf./ kassör

SEPARATOR
Har någon en fungerande och komplett
separator, helst av märket Alfa-Laval stående i någon gömma ?
I så fall är jag intresserad av att förvärva
den.
Sune Rytter
Tel: 0251-30017

Nya Älvdals-Souvenirer
för fler byar än Åsen kan beställas på
www.aelvdalen.com
och betalas även med kort.

Priser för tvättning i tvättstugan:
Tvätt

30 kr

Tork

15 kr

ånader kvar till dess!

Goda råd:
Man ska dö ung — så sent som möjligt.
Bara de som vågar misslyckas kommer att
lyckas !

Kylskåpsmagneter, musmattor, bildekaler,
T-shirt (kommer) mm.
Vem använder mest toalettpapper i världen ?
Sortimentet kompletteras efter hand.

Ali Baba och de 40 rövarna!

Älvdalenturist
Talesätt:
Det sägs att: ”Vet man inte varifrån man kommer—vet man heller inte vart man ska”.
Eftertankens kranka blekhet brukar komma när man blir äldre och då är det ofta för sent.
Levande rabatt

För barnen:

Blommor lever
Så länge de vattnas

Vilket djur kolliderar mest i djungeln?
- Krockodilen

Rabatten lever
Så länge den blommar

Vilket djur går sämst i djungeln?
- Kryckodilen

Varje blomma
Vill ha sin egen omsorg

Vilket djur flyter bäst i djungeln?
- Korkodilen

Utan gödning och vatten
Dör rabatten sakta ut

Vilket djur super mest i djungeln?
- Krökodilen

Till sist
Är bara ogräset kvar

Vilket djur drogar mest i djungeln?
- Knarkodilen

Och en ny rabatt
Måste grävas

Vilket djur är dummast i djungeln?
- Kokodilen

29 aug 2002
SIR

Vilket är världens lättaste djur?
- Det måste vara gasmasken

