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Det är höst
-stormande häver sig havets bröst,
o.s.v.
Det är inte utan att man ser snödrivorna framför sig i väntan på vad som
kommer. Enda trösten är att det trots
allt lär dröja ett tag till så att vi hinner
byta skaft på snöskyfflarna och se till
att vi är förberedda.
Barnen ser säkert fram emot vintern
på ett mera positivt sätt och mot vad
vinterns nöjen innebär. Liksom alla
skidåkare som ser hopp om ett nytt liv
framför sig.
Vi andra får nöja oss med att njuta av
de höstfärger som är i antågande och
sylta klart blåbär, lingon och hjortron.
Svampälskarna har också lite kvar att
göra innan det guldet är torkat, fryst
och klart.
Nu när polarisarna smälter och vindarna inte vet vart de ska vända sig kan
vi väl vänta oss lite mer överraskningar också på den fronten. Regnet lär vi
väl inte sakna även om det håller sig
borta t.v.
Annars får vi väl göra som de skånska
bönderna när det regnar - låta det regna - och tänka på ett passande uttryck
”det är bra för min potatis - och grannens hö” !
Var rädda om er!
Sune
vik. redaktör

Köpes!
Gamla oljeburkar. Shell, Gulf m fl.
Alla märken av intresse.
Jan Tel: 073-049 77 96

September 2012

Hjälp oss att göra Åsen-Nytt Läsvärd !!
Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:
Anette Hansback på E-post: tette.h@spray.se
eller på
Telefon: 0251-30048 (Bystugan), 30091
Eller kom ner i källaren på Bystugan.
Manusstopp till nästa nummer: 15 Oktober

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.

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

Auvin Ek. förening
Läget är dock fortfarande oklart. Vi pendlar mellan en smula hopp och djup förtvivlan.
Vi har ju efterlyst en entreprenör att driva vandrarhemmet när byggnationen är klar
och vi ber den som är intresserad att höra av sig per omgående då det kan bli en
positiv sak att lägga i vågskålen. Då har vederbörande också möjlighet att delta i
den slutliga detaljplaneringen och få egna synpunkter tillgodosedda.
Vi håller alltså tummarna fortfarande även om de börjar bli blå.

Gymmet
Fortsätter som tidigare och om det finns fler som vill ha kort så finns de hos Olle
Berglund, Sune Rytter samt hos Anette i Bystugan.. De som redan köpt årskort men
inte fått ”tagg” kan hämta denna hos Sune.
Auvin Ek. förening gm Sune

Ett medelålders par från norra USA längtade en kall vinter till värmen och bestämde
sig för att åka ner till Florida och bo på hotellet där de tillbringade bröllopsnatten tjugo år tidigare.
Mannen hade en längre ledighet och åkte därför ner en dag i förväg. När han
checkade in upptäckte han att hotellrummet hade en dator och beslutade sig för att
skicka ett mejl till hustrun. Han missade dock en bokstav i namnet. Mejlet hamnade
hos en prästänka i Houston, som just hade kommit hem från makens begravning
och skulle kolla om det kommit e-post med kondoleanser från släkt och vänner. Sonen fann henne avsvimmad vid datorn och läste på skärmen:
Till: Min älskade hustru!
Jag har kommit fram!
Jag vet att du är förvånad över att höra ifrån mig. De har datorer här numera och
man tillåts skicka mejl till sina nära och kära. Jag har just checkat in. Allt är förberett
för din ankomst i morgon. Jag ser fram emot att träffa dig då. Hoppas din resa blir
lika problemfri som min.
PS. Det är verkligen hett här nere! DS.
Gamla mor Anna var en riktig krutgumma och uppsökte för första gången i sitt långa
liv en doktor. Hon hade känt sig lite krasslig en tid och doktorn misstänkte att det
kunde vara något med hjärtat.
- Mor Anna ska få en bra medicin här, men hon ska vara försiktig med sig och absolut inte gå i trappor, förmanade doktorn. Kom tillbaka om två veckor så får vi se hur
det står till.
Efter två veckor var mor Anna på återbesök och doktorn konstaterade att medicinen
hjälpt.
- Nu är mor Anna så pass bra att hon kan börja gå i trapporna igen, sa han.
- Åh gudskelov för det — jag började bli så evinnerligt trött på det där
klättrandet upp och ned för stuprännan!

Invintring av Badet
Lördagen den 22 september 2012 samlas vi kl. 10:00
vid badet för att förbereda vintervilan.
Vi behöver fler presenningar och vädjar till er som har gamla och någorlunda hela presenningar att skänka dem till badet så att vi kan skydda den reparation som gjorts av kaklet lite bättre.
Som vanligt blir det lite kaffe och annat i arbetspausen.
Byrådet

LÄXA I SVENSKA
Nu arbetar vi med sammansatta ord och då gäller det att ha tungan i rätt mun.
Ibland kan det vara svårt att veta om ett ord ska vara sammansatt eller inte. Då är
det lätt att man särskriver ord och det är om det svenskläxan handlar om nu.
Vad är särskrivning?
Jo det är att dela upp sammansatta ord. Då kan orden få en helt annan betydelse.
Då blir det endera jättetokigt eller också jätteroligt.
Följande meningar innehåller särskrivningar:
Strykunder de ord som egentligen ska vara sammansatta.
1
2
3
4
5
6

Jag såg en röd stjärt flyga förbi fönstret.
Marita gick till en sjuk gymnast för att få massage.
Till julen brukar Lisa få en skum tomte att smaska på.
Trots att det stod RÖK FRITT bolmade alla tanterna på var sin cigarr.
Flickan var lång hårig och hade blå ögon.
På tredje våningen i varuhuset kunde man finna barn under kläder.

- Vad heter Norges två främsta läkare?
- Magne Syl och Alve Dån.
Kan man kalla hästskor för gångjärn?
- Vilken kvinna är stark och musikalisk?
- Ork-Ester.

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 dina vänner!

Patienten till doktorn:
- Jag har problem med att jag drömmer
att jag äter.
- Det låter inte så farligt.
- Jo, i natt drömde jag att jag åt en enorm
marshmallow och när jag vaknade var
kudden borta.

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

Nyhet
Försöks– och utvecklingsprojekt

Hjälp oss att
utveckla den
service vi behöver för att
göra Åsen attraktivt.
Vi behöver tips
och idéer.
Telefonnumret
blir:
0251-744125

Auvin och Byrådet har fått pengar från Länsstyrelsen för att etablera en Servicepunkt i Åsen till gagn för fastboende och turister.
Bakgrunden är de diskussioner som förts inom RSP-gruppen på
Länsstyrelsen där jag deltagit som representant för SPF:s Daladistrikt, ett arbete som gått ut på att öka servicen på landsbygden.
Tanken var att den kiosk/minibutik vi hade tänkt oss i vandrarhemmet skulle bli en träffpunkt och ge viss service till Åsenborna,
speciellt när vi saknar affär och verksamheten i Baptistkapellet
gick ner på sparlåga.
När vi inte fick tillgång till den aktuella lokalen i skolan så återstod
att se oss om efter en annan lokal och då låg Baptistkapellet nära
till hands. Vi för därför diskussioner med att förlägga servicepunkten i Baptistkapellet istället.
Nu blir det upp till oss att utveckla verksamheten så att den blir
så bra som möjligt och fyller de behov som finns och kommer att
uppstå.
Auvin har tecknat avtal med Länsstyrelsen om detta projekt som
ska avrapporteras senast 2013-10-01.
I ursprungsskissen fanns de uppgifter med som visas till vänster.
Sedan finns tankar om att etablera samarbete med t.ex. hemtjänsten och andra för att utöka verksamheten.
Till att börja med siktar vi på en halvtidstjänst där Auvin blir arbetsgivare. Förutom Anette, som är anställd av Byrådet och som
vi samarbetar med.
För att detta ska bli hållbart på sikt så krävs det att alla drar sitt
strå till stacken. Alla Åsenbor inte minst.
Vi vill ha förslag till hur detta skall kunna utvecklas, vilka behov
som finns i form av både varor och tjänster. Och vad vi kan göra
för att dra turister hit.
Vi kommer inte att kunna ha något större varusortiment i Baptistkapellet utan får koncentrera oss på sådant som man glömt
handla och behöver få tag på utan att åka ner till Älvdalen igen.
Fryst mjölk är ett exempel på ”nödproviant”. Den går bra att både
dricka och baka av.
Besök oss i Baptistkapellet och kom med önskemål och tips!
Vi räknar med att börja runt 1 oktober. Se skyltar.
Öppettider: Vardagar (preliminärt) mellan 10:00 och 14:00
(Mer information kommer i extranummer av Åsen-Nytt när
alla detaljer är klara)
Auvin gm /Sune

Tandläkaren hade varit på en riktigt blöt tillställning och vaknar upp på en flygel.
Med grumlig blick tittar han på tangentbordet och säger:
Hick - Damen har så fina och vita tänder. Men lagningarna ger jag inte mycket för…
Hick !

Rättelse
Det här är Monica och Björn Carlsson
”nygamla” Åsenbor, hemflyttade till
Sjursvens.
Bilden i förra Åsen-Nytt visade Monica och en skolkamrat och inte Björn.
Välkomna hem till Åsen !

Åsens Skidklubb
ska plantera skogsplantor lördagen den 22/9 2012.
Samling vid Åsens Bystuga kl 06.30.
Vill du hjälpa till ring Anders Bergman tfn 0251-30100.
Åsens SK
Golfolycka
En man bärs in på akuten blåslagen, med benbrott och med en golfklubba runt halsen.
"Vad har hänt?" frågade läkaren förvånat.
"Jo, jag spelade golf med min fru då hon slog ut bollen i en kohage. Vi gick dit och
letade och då såg jag att en av korna hade något vitt där bak. Jag gick fram till kon
och lyfte på svansen och där satt mycket riktigt en golfboll med min frus initialer på.
Jag höll upp kosvansen och ropade till min fru: "Det här ser ut som din!" Sedan
minns jag inget mer...

ÖPPET HUS
Välkomna på öppet hus hos RV ELECTRO
på industrivägen 5 i Älvdalen
Detta äger rum 26/9 2012 Kl: 1400-1800
Vi visar vår nya entre och kundmottagning
Vi har även leverantörer på plats som visar belysning värme
och elverktyg
Vi bjuder på fika
Välkomna
Klas

Cykelolycka
En dag i andra hälften av augusti skulle jag tvätta av sommarens dammlager på min
cykel.
Ställde mig vid badplatsen vid älvstranden mellan slogboden och den s.k.
”Ulbrichtbron”. Vid tvättandet halkade jag på det hala berget, förlorade greppet på
cykeln som välte ner i det starkt forsande vattnet.
Då jag hade en cykelväska fäst vid pakethållaren tjänstgjorde den i några sekunder
som en simdyna. Jag kunde följa cykels simtur några meter sedan försvann den.
Någonstans nedströms badplatsen ligger min cykel och väntar på att bli uppfiskad.
Om cykeln är i gott skick betalar jag gärna hittelön. Cykelväskan innehöll en livrem,
kniv och en liten hopfällbar såg samt ett par röda joggingbyxor. På pakethållaren en
cykelpump och ett regnställ.
Om någon skulle lyckas fiska upp min cykel, kontakta Karin eller Håkan Trapp, tel.
300 13.
Ove Kleimert
Min själ har en ton som den icke blir kvitt...

Svart eller vit

"Min själ har en ton som den aldrig blir kvitt
Den dallrar för djupt därinne
Ett sus från ett sekel som icke är mitt
Ett eko, ett arv, ett minne

Hej du vite kompis.
När jag föds är jag svart.
När jag blir rädd är jag svart.
När jag går i solen är jag svart
När jag mår illa är jag svart
När jag skäms är jag svart
När jag dör är jag svart

Där står för min syn en förgången tid
Ett fordom som drömmarna väva
Då världen var vacker och ljus och vid
Och livet lätt att leva
Däruppe var himmelen mera blå
Och jorden mer grön här nere
Och lyktorna voro väl färre då
Men stjärnorna säkert flera"
/Hjalmar Procopé

Men du vite kompis
När du föds är du skär
När du blir rädd är du vit
När du går i solen är du brun
När du fryser är du blå
När du mår illa är du grön
När du skäms är du röd
När du dör blir du grå
Och – du vite kompis –
Du har mage att kalla MIG färgad ?!
Skrivet av en 11-årig flicka i Visby

Det var en gång en polis som stod ute på gatan, så kom en liten pojke fram och sa:
- Har herr polis sett en hund?
- Nej sa polisen.
- Hur många år har du varit polis?
- Jag har varit polis i 20 år.
- Och du har aldrig sett en hund!?
Soldaterna på det norska fältkompaniet fick order om att sätta på sig nya strumpor
varje dag.
Men redan efter en vecka anmälde 711 Johnsen att han inte kunde få på sig kängorna längre....

