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Tiderna förändrats.
På ålderns höst går tankar hän
Till trygga barndomsdagar.
En sorglös tid, som var så vän

TACK
T
ACK
till Åsens SK för den trevliga
Familjedagen på Hedvallen

Och ännu skönt behag.

Lördagen den 3 aug.
Vi fann i radion en vän;
Farbror Sven med brevlåda.

Det var så trevligt att få se
Småstjärnorna ”fajtas” med dom stora.

Där hördes inga skrik och skrän,
Nej, älskvärdhet fick råda.

Tackar gör en ur publiken.

Vi visste ej vad dagis var,
I hemmet fanns ju mammor.
De alltid ansvarsbördan bar.
Vi lydde och slapp bannor.

SOPPLUNCH
PÅ

Pappor sörjde för det mesta,
så att hemmet stod sig väl.
Några krav blev aldrig resta!
Därtill fann vi inga skäl.

SOLDIS
Torsdag den 12/9
VÄLKOMMEN!

Varje tid sägs ha sin tjusning!
Gäller detta än idag?
Ser vi i vår värld en ljusning?
Kan vi glädjas överlag?

Sanningar, som borde höras,
Kommer sällan ut i tryck!
Tänk, så lätt vi kan förföras!
Är det blott ett ödets nyck OVE KLEIMERT

UVBOET

Vandrarhem

i Åsen, Älvdalen

har öppnat sitt första

boende:

12 bäddar i sovsal

Boka genom:

www.uvboet.se

eller ring:

0251-744 125

- Hur har du fått den där jättebulan?

LOPPIS PÅ SOLDIS

- Tomater!

Öppettider i höst

- Det blir väl inga bulor av tomater
heller!

F.o.m 2/9

-Burktomater!

Måndag –Torsdag
10.00-15.00
VÄLKOMMEN!

EFTER BADET STÄGNING FINNS
DET KVARGLÖMDA SAKER (Kläder).
ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING
PÅ SERVICEPUNKTEN

PLASTDUNKAR
(till evt. Båtbryggor el dylikt.)
60 LITER BORTSKÄNKES
FINNS VID BADET
KONTAKTA TORD NILSSON
STOPPTID FÖR NÄSTA ÅSEN-NYTT
ÄR 15 SEPTEMBER.

Nu går vi vidare med UVBOET!
Nu har vi fått lagfart och därmed äger vi skolan.
Sedan är det ”bara resten kvar” och eftersom hela projektet är en angelägenhet för hela Åsen så behöver vi frivilliga krafter på samma sätt som när vi började, d.v.s. 10 tim arbete ger en andel i föreningen.
Är du intresserad av att ta någon egen del i byggnationen, hör av dig till styrelsen!
Vi behöver satsa med all kraft för att få UVBOET klart senast till Vasaloppet.
För att underlätta hela byggnationen kliver hela styrelsen fram och tar sina passande delar som huvuduppgifter. Du som är intresserad av något av dessa områden och kanske t.o.m. har fackkunskaper och
dessutom gärna hjälper till, kontaktar resp. styrelseledamot.
Olle Berglund : VVS och ventilation.

Mobil: 0706892335

Jan Eriksson: El, larm och lås.

Mobil: 0708330102

Bo Rytter : Bygg och reklamskylts hållare.

0251-30113

Kjell Eriksson: Dörrar och fönster.

0251-30044

Ove Röngård: Golvbeläggning.

0251-30096

Mobil: 070-258 34 40

Anders Bergman : Måleri. Vakant. Intresserad ledare för denna del sökes.
Tord Nilsson : Kordinator och övervakare.

0251-30133

Mobil: 070-3494133

Sune Rytter: Administratör och övervakare,

0251-30017

Mobil: 070-9465373

Vi behöver också hjälp med marknadsföringen så den som tror sig kunna bidra till den delen får gärna
höra av sig till någon i styrelsen.
Inredningsplanering pågår genom Annelie Berglund och Ann-Catrin Olsson.
Den som är intresserad av att starta någon kringverksamhet med UVBOET som bas, hör av dig till styrelsen!

Som vi sagt så många gånger tidigare: Detta är världens chans för att utveckla Åsen.

Samordningsmöte för alla intresserade och för det fortsatta arbetet håller vi i

Åsens Bystuga Tisdagen den 3 september, kl. 19:00
Alla Åsenbor är välkomna!
Auvin Ek. förening

