Utgivare: Åsens Byråd
Hej!
Nu har jag varit ute på mitt
första repotageuppdrag
idag den 23 maj.. Tänker
skriva lite om det i nästa
nummer då det inte fick
plats i detta nummer.. Men
det var ett uppdrag helt i
min smak :o) så mycket
kan jag avslöja.. :o)

Årgång 16 Nummer 5
Bagarstugan är
nu åter öppen
för uthyrning.
Hyran:
100 kr/ dag.
Välkomna med
er bokning till
Britt Tel: 30143.

Nu har då sommarvädret
kommit igång på allvar
som det verkar.. Härligt!

Nationaldagen
den 6 juni
Kl: 10.00
Traditionsenlig promenad efter
fäbodstigen till Gamtbodarna.
Samling vid Uvboet.
Egen matsäck medtages
Välkomna!

Åsens Byråd påminner:
Hädanefter tas inga filmer emot
för överföring till DVD.
Roliga historier!
Roliga historier uppskattas om ni vill
lämna in till Åsen-Nytt. Både lite
längre och lite kortare historier.. Och
även andra nerskrivna historier eller
minnen. Hör av er till Tette med era
bidrag till Åsen-Nytt.

Mjölkkrukor sökes

Ha en trevlig månad till vi
syns och hörs igen!
TACK till alla Er
/Tette som hjälpte till att
städa både Åsen och
Badet.
Byrådet
ÄR DET BÄTTRE ATT VARA SINGEL
ELLER VARA GIFT?
Jag får huvudvärk då jag tänker på sånt. Jag
är bara ett barn. Jag behöver inte sånt
krångel.
/Adam, 7 år

Maj 2014

Är det någon som har mjölkkrukor
hemma som inte används längre och
kan tänka er att sälja dem?
Alla krukor är av intresse.
Hör av er till Rolf på tel:
073-066 04 26

ÄR DET BÄTTRE ATT VARA SINGEL ELLER
VARA GIFT?

Det är bättre för tjejer att vara singel än vad det är
för killar. Killar behöver någon som plockar upp
efter dem.
/Anna, 9 år

Ett stort TACK
till alla som hjälpte till i Bystugan och uppe
på Kråkhol vid Valborg. Trots ett missöde,
som affären vi handlade hos inför Valborg
stod för, så blev det en lyckad kväll tack vare
Er som ställer upp och hjälper till År från År
och till er Besökare, så klart!
Tack igen till alla som hjälpte till! Ni är några
riktiga pärlor!
Byrådet och Tette

BADET

Försäljningen i

Lilla Fäbodbutiken
öppnar i vårfäboden Håltby
i slutet av Maj.
Här finns bland annat..

Böcker om fäbodar, skog, mark och samer mm.
Hantverk, Blindarbeten
Nyinkommet: Senap i olika smaker.
Fäbodprodukter i mån av tillgång.
Fäbodfika och middagar efter beställning.
Eftersom vi inte har speciella tider ring
gärna före så vi är på plats när ni kommer..
Ring för info och bokning:
Bertil tel: 073-588 61 74 eller
Jan-Olov tel:070-672 83 86

Vi lämnar med varm
hand över badet till
Lina Karlsson och
Helena Gjervaldsaeter
som i år bestämt sig
för att ta över skötseln
av badet i sommar!
I och med det vill vi
önska tjejerna lycka
till och önska alla
gamla och nya gäster
välkomna till badet
som öppnar den
7 juni!
Auvin

Fäbodboende erbjuds i
Mattsels fäbod och i Okbodarna.

Välkomna!
Uvboet söker!
Vi tar gärna emot
LOPPISSAKER OCH BÖCKER
TILL VÅR LOPPIS
Öppet Måndag-Torsdag
Kl: 10-15

Det fattas fortfarande Bordslampor och
dukar i 50-talsstil och det behövs även
fina tavlor till alla våra väggar…
Hör av er Annelie på tel: 070-210 33 69
om ni hittar något ni kan tänkas skänka
till Uvboet!
Tack på förhand!
Uven i Uvboet

”SOLDIS” Baptistkapellet i Åsen

Inställt!!!
Städdag nr 3 på B adet

Tel: 0251-300 82

Lördagen den 24 m aj 2014
K l: 10.00

Vid behov kan vi hämta.

D enna städdag bakades ihop m ed förra
städdagen på badet i lördags så badet är i och
m ed detta klart för användning i år!

Välkomna att höra av er till oss!

Tack till alla som hjälpt till!!!

Årsmöte
Åsens Jaktvårdsförening kallar delägarna till
Årsmöte
Söndagen den 1 / 6-2014 kl. 19.00
i Åsens bystuga
Ärenden: Enligt stadgarna.
Nya Älgjägare anmälan senast vid årsmötet
Övriga senast den 1:a Augusti
Anmälningsavgift 300:- insättes på
Plusgiro nr. 507927-2
Senast den 1 Augusti
Välkomna !
Styrelsen
Försäljning av fäbodprodukter startar i

Billingbodarna
From 10 juni.
Prisex:
3 hg smör 60:6 ägg 15:12 ägg 25:18 ägg 40:Kaffe med bröd 20:Läsk 10:-

Varmt Välkomna!
Karin och Rolf
Vid förfrågan ring: 073-066 04 26
eller 070-387 73 35

Efterlysning
Då jag blivit invald i
tidningskommiten till Släkt och
Hembygd vill jag slå ett slag för
denna och påminna er om att det
går med fördel lämna in material
till den. Så.. Är det någon som
har en gammal historia eller
nedskrivet minne att dela med sig
av till vår egna fina tidning Släkt
och Hembygd? Det vi i första
hand letar efter är så klart
historier om Åsen med omnejd
med dess folk, seder och bruk
osv. Men även annat intressant
material som gamla kort och
liknande kan också vara av
intresse.
Hittar ni något i era gömmor så
hör av er till någon i tidningskommiten.
/Tette

FÄBODDAG I GESSI

Lördag 5 Juli 2014
Klockan 11.00 - 15.00
Tipspromenad
Musikaliska överraskningar från forna tider
Allsång kl.12 och 13.30
Kolbullar, kolbotten, grillad korv och kaffe med dopp finns
att köpa.
Försäljning av hantverk och fäbodprodukter
Sväng av RV 70 vid Åsendammen och följ
skyltar mot Gessi.
Totalt Fiskeförbud!
Det råder totalt fiskeförbud i
gamla älvfåran mellan cementbron och
Åsdammen!
Överträdelser polisanmäls!
Älvdalens FVO
Vid frågor ring Sture på tel: 300 20

HUR KAN EN FRÄMLING SE OM TVÅ
PERSONER ÄR GIFTA MED VARANDRA?
- Gifta ser ofta lyckliga ut när de pratar
med andra människor.
/Elin, 8 år
Du måste kanske gissa, men en bra
ledtråd är om de skriker åt samma barn.
/Sebastian, 8 år

Soldis
Den 2 juni är det avslutning för ungdomskvällarna på Soldis för denna säsongen.
Den här terminen har vi bland annat spelat olika kortspel, brädspel, pingis, biljard och
brännboll. Vi har tyvärr inte kunnat vara i gympasalen denna säsong då den varit lager för
ombyggnaden av vandrarhemmet Uvboet men kanske kan vi vara där till hösten igen. Vi
har umgåtts och haft det väldigt roligt, det ska som sagt vara lite tok ibland :o)
På barnens egen begäran har vi dessutom gjort ett studiebesök och hälsat på djuren i Sehlgården där Bertil och Janne berättade om och visade oss jakar (grymtoxar som de också
kallas), fjällkor, gotlandsruss och renar. Det gick jättebra trots att vi var så många och både
vuxna och barn tyckte det var jätteroligt att träffa alla djuren.
Lite skeptisk var jag allt då det bara var jag och Per som skulle följa alla 22 ungdomarna dit
men som tur var fick vi förstärkning med tre vuxna till.. Tack Britt, Arne och Siv! Det blev
en Lyckad kväll och ungdomarna skötte sig jättebra!! :o) Vi hann till och med spela lite
brännboll när vi kom tillbaka från djuren.. :o)
Mamma Siv (som ni vet har haft fjällkossor i många år) var inte sen att följa med då vi sade
att det fanns fjällkor i Sehl och hon och fjällkossan Fjällros hittade varandra direkt. :o)
Tack till Bertil och Janne för att vi fick hälsa Er och alla djuren!
Det var en lyckad och trevlig Soldiskväll!
Vi vill även tacka alla barn och ungdomar som varit hos oss på
måndagskvällarna. Dels alla härliga ungar i Åsen och dels de härliga barnen utifrån som
följt med Åsenbarnen hem från skolan den dagen och de som cyklat upp från Älvdalen med
omnejd för att gå på soldis. Ni är alla fantastiska! :o)
Och naturligtvis även ett tack till de vuxna som varit in till oss under hela säsongen.
Sköt om er och ha ett härligt Sommarlov! Vi ses på Badet! Tette och Per och Byrådet

Åsen Fiber håller Årsmöte 12 juni Kl 19.00 i Åsens Bystuga.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
14. Information om nuläge samt beslut om hur det fortsatta arbetet skall bedrivas.
15. Mötet avslutas.
Välkomna!
/Styrelsen

ÅSENBADET
Öppningsdag 7/6
* extrapris säsongskort
* tipspromenad
* fiskedamm för barnen
•
massa mera
•

VÄLKOMMEN TILL OSS!
BADA I VÅR SVALKANDE
25 METERS BASSÄNG, SOLA, FIKA, BASTA, PRATA
OCH UMGÅS, SLAPPNA AV ELLER AKTIVERA DIG,
ALLT ÄR MÖJLIGT!
SMOOTHIES - MILKSHAKES - HEMBAKAD PIZZA
GODIS - TOAST - KAFFE/TE - CHIPS - GB GLASS
LÄSK - NYBAKAT FIKABRÖD och MYCKET MERA
HOPPAS VI SES I SOMMAR!
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR HELENA OCH LINA
OBS! TAR ENDAST KONTANTER
KONTAKT: 0706285687 & 0720337671

ÖPPET ALLA DAGAR 11.00 - 19.00

