Extranummer September 2009
ALLSÅNG MED Bosse Larsson !
Den 15 september kl.18:00
leder Bosse Larsson allsång i vår Bystuga
Ett arrangemang i samarbete mellan Byrådet, kommunens Kulturförvaltning genom
Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan och Welest.
Inträde 100:- (Förköp på Biblioteket och biljetter i entrén)
Se vidare kommande affischer och annonser.
Välkomna !
Byrådet

Generellt fiskeförbud råder i nedan uppräknade sjöar inom Älvdalens Fiskevårdsområde från
den 20/9 till 30/11 pga höstplantering av fisk:
Stortjärn, Ingeborgstjärn, Fisklösen, Lextjärn, Stora Knäsjön, Lilla Knäsjön, Långtjärn, Mickeltjärn,
Lilla Blästjärn, Brynåstjärn, Djustjärn, Lomtjärn, Märråtjärn, Svartgessi, Tangeråstjärn, Mössi,
Måbergstjärn, Ljustjärn, Skepphussjön, Kajdamm, Honungstjärn.
Öppna vatten under planteringsperioden:
Nässjön, Rämmasjön, Storsjön, Lövtjärn, Rensjön, Rutsjön, Navardalssjön och övriga mindre och ej
uppräknade sjöar och tjärnar.
Allmänheten uppmanas att respektera gällande fiskeförbud.
Styrelsen för ÄFVOF

Är det någon som har
sett byns (Björns)
borttappade får?
Fåren blev bortskrämda från
hagen nedanför Kettis natten
till fredag den 28 augusti . Vi
har letat förgäves och det
hela är ett mysterium då vi
inte sett något spår efter fåren eller eventuell förövare.
Har ni några tips om var de
håller hus så hör av er till
Sune Tel: 30017 eller Anette
Tel: 070-636 91 57.

Tipspromenad

Skicka era bidrag (kostnadsfritt)
till
Vikarierande Redaktören:
Anette Hansback på E-mail:
tette.h@spray.se eller på
Telefon: 070-636 91 57 eller på
adress:
Åsen, Masmaskroken 2,
796 90 Älvdalen

Tisdagar 1/9,8/9,22/9
Anmälan Kl: 19-19.30
Startavgift: 20 kr
Start och mål vid Bystugan.
Prisutdelning och genomgång av
frågor direkt efter
allas målgång.
Priser till de tre bästa och utlottning av några priser bland Manusstopp till nästa nummer:
övriga deltagare.
10 september pga jakt.
Åsens Byråd

Gamla Filmer från Åsen
Ett projekt vi försökt komma igång med sedan länge

Presenteras onsdagen den 30 september kl. 18:00
Alla som har gamla smalfilmer är välkomna !
Som första steg kommer vi att påbörja en inventering av dessa i samarbete med
Dalarnas Museum för en kommande digitalisering och senare redigering av en eller
flera visningsfilmer om Åsen, dess folk och kultur.
Som steg 2 blir sedan dessa en del av en ny sockenfilm om Älvdalen i samarbete
med bl.a. Hembygdsföreningen och Dalarnas Museum.
Vi redogör för projektet och visar en sockenfilm från Åhl.
Filmen är ett lån från Dalarnas Museum.
Vi söker sponsorer till digitaliseringen så att vi kan komma igång med detta så snart
som möjligt. Meningen är att filmerna sedan skall säljas som DVD-filmer.

Byrådet bjuder på Kaffe med dopp!
Hjärtligt välkomna!
Åsens Byråd

Skolans Gymnastiksal
Nyckeln till gymnastiksalen kommer t.v. inte att lånas ut p.g.a. att de,

framförallt yngre ynglingar, som fått förtroende att låna nyckel har misskött förtroendet. T.ex. har de
berett sig tillträde utan nyckel genom att öppna fönster på baksidan, över värmepumpen,
och gått in den vägen.
De har också fått tag på tapetklister och strött i en av trapporna, lagt saker i avloppsbrunnar och
cyklat inne med följden av många svarta streck på det fina trägolvet. Detta föranleder extra städning och
de som försöker skapa trivsamhet har tröttnat. Ni föräldrar har också ett ansvar då det som hänt är en
upprepning från förra året och trots tidigare uppmaningar fortsätter ofoget.
Jag ska inte peka ut någon speciell denna gång men de som härjat är kända av oss som försöker hålla
badet igång. Vi tappar lusten att försöka göra något positivt och att vara hyggliga mot ungdomarna.
Det är så trist att vissa förstör för alla och aldrig lär sig ta hänsyn och sköta förtroenden.
Nya regler för ev. utlåning av nyckel kommer att kräva närvarande föräldrar. Vi återkommer om detta.
Sune

Hur kan vi utveckla Åsen ?
Att vi försökt göra något av skolan är väl vid det här laget ingen nyhet för någon.
Vi tar nu ett nytt tag och försöker med nya grepp då de gamla inte gick.

Vi har bjudit in oppositionens politiker till en ”hjärnstorm”

Måndagen den 21 september kl. 19:00
Alla Åsenbor är hjärtligt välkomna ! Byrådet bjuder på kaffe!
En genomgång av glesbygdens problematik och förslag till vad vi kan göra lokalt
presenteras. Därefter en diskussion mellan oss och med gästerna.
Vill Åsenborna ha en utveckling? Vill vi ha arbetstillfällen?
Vill vi ha någon framtid för ungdomar i Åsen?
Styrelsen

