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Soldathemmet har öppnat
igen på Måndagar som
vanligt kl: 17.45-20.30.
Alla barn, ungdomar och
vuxna är välkomna. Vi
bjuder på kaffe. Vi har en
också en liten kioskverksamhet med Halva priset på
glass just nu .
Vill önska er alla en
God Fortsättning på det nya
året!
/ Tette

Januari 2012

Dessa män:
Bonden kom till kvarnen för att tippa av och mala sin skördade säd.
När han gick bakom vagnen för att fälla ner baklämmen och lossa
säden ramlade den ner rakt på stortån, som blev krossad.
I sjuksängen tyckte han det var så konstigt att sköterskorna fnittrade
och försökte se under täcket, och alla ville tvätta honom.
Tills han läste sin egen journal:
"Vid sädestömning råkade lemmen falla ner och krossade stortån”

Skidspåren och skridskobanan

KÖPES

Hjärtligt tack
för uppvaktningen
på min födelsedag!

Skidspåren och Skridskobanan är klara
och fina för att börja användas. Så nu är
det bara att ut och njuta av det bästa som
vintern i Åsbyn har att bjuda på tack
vara de frivilliga krafterna här i byn.

Lämna in dina gamla

8 mm filmer och VHS-band
till oss och få dem överförda till DVD.
För mer info kom till källaren i Bystugan.

Gamla överskåp
0251-300 13

Birgit

070-3315514

"Vet du varför boxningsmatchen blev inställd?"
"Ja, boxarna blev osams
och vägrade att slåss."
Åsens SK vill gärna
ha hjälp
med att servera blåbärssoppa i

Finns det någon i Åsen som vill hjälpa mig att planera
och utföra Åsens Bygdedag? Det innebär att följa mig
på möten, samtal till sponsorer och utställare, bolla
idéer och utveckla bygdedagen mm. Hör av er till mig
så fort som möjligt för planeringen av årets bygdedag
drar snart igång. Det kommer att bli riktigt roligt.
Tette

Mångsbodarna även i år:
Öppet spår 26 – 27 februari
och Vasaloppet 4 mars.
Anmäl Er gärna till: Lena
30195 eller 070-2962348.

Boende under Vasaloppet
Vi har tankar på att erbjuda ”madrassboende” i Bystugan och i Gymnastiksalen.
För att klara det behöver vi villiga händer för hjälp med madrasser, städning, servering mm.
Matlagare har redan anmält sig
Du som kan och vill hjälpa till kan kontakta Anette i Bystugan mellan 10:00 och 14:00
på telefon 30048. Anmäl er innan månadsskiftet Jan/Febr.
Vi behöver intäkter både för Bystugan och för Byrådet.
Byrådet

En tankeställare
Urklipp ur en ganska färsk fastighetsvärdering som jag kommit över från en älvdalsby:
”Jag bedömer att fastigheten kan ha ett värde av 1.400.000 kr +/- 100.000 kr. Hade den varit mer
centralt belägen torde värdet ha rört sig kring 1,8 – 2,1 milj. Eftersom det saknas närbelägen
samhällsservice som skola och affär så påverkar det intresset (tyvärr) att investera från stora
kundgruppers sida.”
Det rör sig alltså om en nära 50-procentig ökning av fastighetsvärdena om det finns samhällsservice och närhet till centralort.
Man kanske kan uppnå en del genom att få liv i Åsen men det fordrar att fler vill detta.
/Sune

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

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:
16 Feb.

Dagsläget
Auvin är nu registrerad för moms, något vi väntat på för att kunna gå vidare, så nu tar vi nästa
steg.
Gymmet håller vi på med och har fått brand- och utrymningsbesiktning klar. Vi väntar på avtal
med kommunen.
För Kontoret (gamla lärarrummet) gäller samma sak.

Ett gyllene tillfälle
Att skänka några tallar till Auvin kan nu komma lägligt i och med stormen som orsakat många
vindfällen.
Ni som vill skänka stormfällda tallar anmäler det till oss i styrelsen så ska vi försöka ta hand om
dem bara vi vet var de finns.
Kan ni dessutom märka upp dem ni vill skänka så blir det enklare, annars tala bara om var de
finns.
För den som vill arbeta till sig andelar i Auvin gäller samma gyllene tillfälle, att ta hand om vindfällena. 10 tim arbete ger en andel.
För den som kan/vill leverera själv kan sågtimmer läggas på båda sidor om ”inrullningsbankarna”
till sågen, längs med väggen men så att de inte hindrar luckorna eller inrullningen.
Ev. massaved finns det plats för närmare vägen åt höger eller vänster sett från vägen.
För ev. frågor, kontakta Ordf. Olle Berglund 0251-30031 eller Sune Rytter 0251-30017.

Skoteråkare !
Vi har fått klagomål på skoteråkares härjningar i byn där både folk, hundar och hästar skräms av
närgångna skoteråkare.
Försök tänk på er omgivning så blir det lite trevligare för alla och vi slipper klaga på er.
Ni som känner er utsatta, försök att notera registreringsnummer, färg mm så får vi något konkret
att gå på om vi ser oss tvungna att gå vidare i en eller annan form.
Byrådet

ÅSENS HEMBYGDS- OCH SLÄKTFORSKNINGSFÖRNING
håller

ÅRSMÖTE

SERIETÄVLINGAR
6 februari, 13 februari, 20 februari
Start kl. 18.00 vid Lisbeth

Måndag 20 februari 2012
kl 19.00 i Åsens Bystuga
KLUBBMÄSTERSKAP

Ärenden enligt stadgarna

Lördag 25 Februari

Förtäring
Efter mötet visar
Sven Hedberg film
VÄLKOMNA!
Styrelsen
Bidrag till
SLÄKT OCH HEMBYGD
mottages tacksamt.
Tidningskommittén
Pappa följer Per till skolan första dagen
och säger:
- Du behöver bara gå i skolan
tills du är 16 år.
Per börjar gråta och frågar pappa:
- Då kommer du väl och hämtar mig?

Kl. 11.00 vid Lisbeth
ALLA ÅLDRAR ÄR VÄLKOMNA
Åsens SK

Sjal återfunnen.
Vem var du som hälsade på Karin Look
nu i vintras och glömde din
sjal hos henne.
Hör av dig snarast till Karin
på telefon: 300 32
Sjalen återfås mot beskrivning.

Åh, så många vi är som saknade marschallerna utmed
Åsenvägen på Nyårsafton!
Det är inte svårt att förstå, att gänget som förut alltid tänt
på har börjat tröttna, men visst finns det fullt av
andra aktiva glada tjejer/tanter och killar/gubbar som kan
ta vid och vill fortsätta sprida den fina traditionen med
nyårsljuset utmed Åsenvägen!
Anmäl ditt intresse till Samfälligheten!
Och tack snälla ni som jobbat alla år med detta och
HOPPAS att det finns andra som vill och kan ta vid nu!
Varde ljus!
Okänd

I en tågkupé droppade
det sakta ur en resväska.
En av passagerarna
stäcker fram handen och
får några på fingrarna.
Han smakar på det och
säger sen:
"Konjak, Napoleon."
En annan passagerare
gjorde likadant:
"Whisky, Teachers."
Då ingriper resväskans
ägare:
"Valp, tax."

