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Hej !
Den riktiga Sommaren hade vi förhoppningar
om och vi skulle alla ut på grönbete.
Vi väntar fortfarande på detta och får sitta
hemma och spela kort istället.
Under tiden får vi drömma om vår barndoms
somrar när vädret alltid var vackert med undantag av någon enstaka regnskur. När vi satt
i sandlådan och lekte med våra hemmagjorda
bilar och lastbilar som hade hjul av tillsågade
trätrissor.
Även flickorna var med ibland och då byggdes
sandslott med konstnärliga ambitioner.
Nu är sandlådan upptagen av andra,, ibland
finklädda, ”stora grabbar och tjejer”.
Om inte annat så brukar ju sommaren kunna
ägnas åt div. släktkalas som ibland kan bli
minnen för livet. Så visst går det att roa sig även om det regnar.
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)
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BYGDEVECKAN
Vecka 30

Med Åsens egen dag
måndagen den 23 juli.
Se programmet på sista sidan och
om Gambudsloppet näst sista sidan
Hela programbladet finns i kiosken
och på www.aelvdalen.se
Bagarstugan är nu åter öppen för uthyrning. Hyran: 100 kr/ dag.
Välkomna med er bokning till Britt
Tel: 30143.
HANTVERKARE
Anmäl ert intresse att delta och
för bokning av plats i årets Bygdedag.
Både nya och gamla idéer välkomna!
Ring Tel: 300 48
Vilken mening kan läsas både framlänges
och baklänges och ändå vara samma mening ?

Ni talar bra latin

Utgivare: Åsens Byråd

En ros och ett varmt tack till Karin och Rolf Persson i Feran för fina
dagar hos er i Floj under Midsommarhelgen.
Kram från
Hjördis och Anselm i Lillhärdal

Auvin Ek. förening
Vi tackar alla som skänkt tallar till finansieringen av skolans ombyggnad!!
Istället för att såga själva och vänta på att virket ska torka har vi beslutat att sälja
tallarna och omsätta dem i redan sågat, hyvlat och torkat virke för att kunna komma
igång så snart vi nått överenskommelse med kommunen för att överta fastigheten,
Läget är dock fortfarande oklart. Vi fick ju avslag på andra delen av ansökningen till
Trängselfonden om medel till Bergvärme. Hur det ska kompenseras är f.n. skrivet i
stjärnorna så tyvärr gick projektet i stå igen och det är oklart om/hur vi kan fortsätta.
Kommunen har inte avsatt utlovade medel i sin budget men lovat att vi ska få det
som avtalats.
Lokalt Servicecenter, som vi får pengar från Länsstyrelsen till, är också i fara då vi
f.n. saknar lokal till detta och förslaget att använda ytterligare en del av skolan i avvaktan på en slutlig lösning av hela projektet avslogs. Detta trots att vi föreslagit att
delar av styrelsen går in med egna insatser för att få fart på ombyggnaden.
Eftersom vi är envisa som synden fortsätter vi ett tag till och hoppas på en mer konstruktiv dialog som tar mer hänsyn till vem som egentligen tjänar mest på att projektet fullföljs

Gymmet
Är i full gång och mer än 30 innehavare av årskort har fått sina ”taggar” så att de
kan komma in när det passar. De som redan köpt årskort men inte fått ”tagg” kan
hämta denna hos Sune.
Fantastiskt med en sådan uppslutning!
Information om pris och typer av kort från 2013 kommer senare.
Auvin Ek. förening gm Sune

Kan du tänka dig att Peter kallade sin fästmö ”mitt lilla påskägg”?
Kan nog stämma. Hon är både hårdkokt och målad!

Köpes!
Gamla oljeburkar. Shell, Gulf m fl.
Alla märken av intresse.
Jan Tel: 073-049 77 96
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: 15 Augusti
Hjälp oss göra Åsen-Nytt riktigt läsvärd !!

En brandmans egenskaper:
-Är lågutbildad och lågavlönad
-Pratar mycket slang
-Fattar lätt eld
- Favoritsport: Brännboll
- Slocknar på blöta fester
Två mångmiljonärer stod och skröt om vem som
var rikast.
-Jag är så rik att jag kan köpa hela jordklotet !
- Nä, jag sälj int !

-Varför köpte norrmannen EN kanin ?
- Han ville ha tio men hade hört att de
förökade sig väldigt fort !

Skidhistoria
För en tid sedan råkade jag bläddra i en mer än 10 år gammal tidning, som bl.a. innehöll en
artikel om skidspelen i Lahtis i Finland år 1926.
Dessa tävlingar hade, på uppdrag av FIS, för första gången blivit internationella varvid tävlande från övriga Europa kunde delta. Det kom att bli en av skidhistoriens kallaste tävlingar
med temparaturer på mellan 30 och 40 minusgrader. Åkarna från kontinenten hade vid den
tiden ingen uppbackning längs spåren utan fick själva i en ryggsäck medföra den mat och
dryck som de ansåg sig behöva. En femmil på skidor betraktades av kontinentalerna som
rena rama mardrömmen.
Bland de startande fanns en tjeck vid namn Rava. Han infann sig vid starten väl påklädd
och med en välfylld ryggsäck. Eftersom alla trodde att det enbart rörde sig om mat och
dryck undrade flertalet av publiken hur länge han hade tänkt att hålla på.
Så småningom fick man se tjecken, som hade stannat till vid sidan av spåret. Där öppnade
han ryggsäcken och lyfte först upp en vevgrammofon och några 78-varvsskivor och därefter
en mängd mat som skulle göra den fortsatta färden något behagligare. Medan medtävlarna
passerade satt Rava där och åt och lyssnade på trevlig musik. Tänk nu på att temperaturen
låg på mellan 30 och 40 minusgrader.
Det skulle vara mycket intressant att få veta hur lång tid tjecken Rava tillbringade i femmilsspåret. Kom han verkligen i mål? Det kanske finns någon i läsekretsen som känner till, eller
har tillgång till, resultatlistan från nämnda femmil.
En tanke slår mig i skrivande stund: Kanske stod tjecken Rava själv för merparten av omkostnaderna i detta skidäventyr. Man faller i stor beundran för en sådan kämpe!
Något att tänka på för dagens bortskämda utövare i den penningstinna idrottscirkusen!
Ove Kleimert

FOTBOLLSMATCH
på Hedvallen
Lördagen den 28 juli kl. 15:00

Åsens SK Veteraner mot Hedvallen Hooligans
Alla hjärtligt VÄLKOMNA !

Inget här i världen är så rättvist
fördelat som förståndet!
Alla tror att de fått tillräckligt.
Jacques Tati

"Vet Du att också karlarna har en säker period?"
"Nä, när då?" "Mellan jul och nyår förstås!" "Varför just då?"
"Självklart, staken står i fönstret, kulorna hänger i granen och
pungen är tom."

Souvenirer
Republikens souvenirer kan beställas på
www.ripubliken.se eller köpas
direkt i Bystugan eller Badkiosken
T-shirts, bildekaler, flaggor,
jackmärken, vykort mm.
Köp ett visum till Republiken och skicka
som inbjudan till

UV-souvenirer
Kylskåpsmagnet 40:Musmatta 60:Frukostbricka 200:T-shirt, svart 140:- - 160:Finns hos Sune Rytter, Prästgårdsvägen 3
Tel: 0251—30017

Vi tjejer är fulla hela veckan:

MÅNDAG-ONSDAG är vi praktfulla.

TORSDAG är vi förväntansfulla.

FREDAG är vi beautyfulla.

LÖRDAG är vi skitfulla

Och på SÖNDAG

är vi förhoppningsvis ångerfulla.

Sänd detta vidare till alla härliga tjejer du känner!

Ha en underbar dag i dag alla fantastiska tjejer!

Gambudsloppet
Motionslopp - Löpning
Måndag 23 juli kl. 18:00. Start vid Åsens skola, Älvdalen
KLASSER:

Herrar
……………………………………………..10 km
Damer …………………………………………………...6 km
Juniorer f. 97 - 99 ……………………………………3,5 km
Ungdom f. 00 - 03 ……………………………………..2 km
Barn f. 04 och senare ……………………………………1 km

STARTAVGIFT:

Damer och herrar ………………………………………..100:Juniorer, Ungdomar, Barn ………………………………..50:Anmälan vid startplatsen senast kl. 17:00 samma dag.
Anmälningsavgift erläggs samtidigt.

● Tidtagning

● Diplom
Välkomna !

● Kaffe

● Priser

Åsens SK

0251-30100 ● Deltagande sker på egen risk

Dags igen att servera soppa i Mångsbodarna
På Cykelvasan lördagen den 11 augusti
Anmäl er gärna till:

Anders B: 0251-30100
Lena
0251-30195

073-063 45 91
070-296 23 48
Åsens SK

Tänt var det Hänt
I början av maj i år kunde vi i Göteborg se och läsa i lokalmedia om hur tidningsredaktör
Peter Hjörnes villa på Marstrand hade härjats av brand, som man först trodde var anlagd.
Polisen avskrev dock brottsmisstankarna kort efteråt. Varför? Jo, någon form av natt– eller
stjärnkikare kan ha fungerat som ett förstoringsglas och antänt något i närheten av ett fönster.
Med större otur kunde något liknande ha drabbat oss här i Åsen för några år sedan! Mestadels sitter jag på altanen och rakar mig. Vid ett tillfälle, efter avslutad rakning lämnades rakapparat och spegel på altanbordet. När jag efter ett fåtal minuter återvände för att tillvarata
sakerna kände jag os av rök och ser då huur det ryker från en plats på timmerväggen.
Vad var då orsaken till detta? Jo, min rakspegel, som förstorar, hade hamnat i ett sådant
läge att när solens strålar träffade den bildades en brännpunkt på timmerväggen. Tänk om
jag hade glömt spegeln på altanbordet och lämnat stugan för någon timma och att brännpunkten träffat mera lättantändligt material hade jag kanske återvänt till ett utbränt timmerhus.
Varje gång jag rakar mig återvänder tankarna till denna händelse. Jag hade större tur än
Peter Hjörne!
Ove Kleimert

Vår egen pärla

ÅSENBADET
Är öppet mellan
kl. 11:00 och 19:00
GLASS, Kaffe,
Läsk, Godis mm
Som vanligt behövs det
frivilliga för att kunna hålla det öppet.
Anmäl er vid Badet eller
på telefon 0251-30091.

