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Försenat nummer!
Hoppsan! Plötsligt
var månaden februari till ända utan att
vi riktigt hann med.
I skrivande stund är
det den 31 februari om det nu hade funnits så många februaridagar. Nu gör det
ju inte det, utan det
är istället 3 mars och
Åsen-Nytt kommer
några dagar för sent.
Hoppas att ni har
överseende med det.
Vasaloppet har vi
klarat av, antingen
som åkande i spåret,
som funktionär vid
någon kontroll eller,
som kanske de allra
flesta, från TV-soffan
med en utsökt söndagsfrukost.

Utgivare: Åsens Hembygds- och 11läktfors.lm.ingaföreni11g

Februari 2019

Åsens SK
Härmed får Åsens SK rikta ett stort och varmt tack till alla
som ställde upp för klubben och hjälpte till vid Vasaloppskontrollen i Mångsbodarna under Öppet Spårdagarna och Vasaloppet samt vid starten i Oxberg 2019 och även till dem som
gjorde det möjligt att anordna serietävlingar
och klubbmästerskap på skidor.
Tack vare era berömvärda insatser, som ger ett viktigt ekonomiskt tillskott till vår förening, kan vi hålla skidspår, ishockeyplan och fotbollsplan i skick till glädje för barn, ungdomar,
Åsenbor, älvdalingar och övriga besökare i vår vackra bygd.
/Åsens SK

FOTOTÄVLING AVGJORD

Fototävlingen om bästa vinterbilden 2019 från Åsen är avgjord. Den bild som fick flest gillamarkeringar var bilden på
Varvsön i vinterskrud inskickad av Eline Holmerin. Bilden
pryder nu Åsen-Nytta Facebooksida. Snart dags för en vårbild,
men än har inte vintern släppt sitt grepp. Vi återkommer.

Och NU - nu är vi
redo för våren,
eller hur?
P.S. Nästa nummer av
Åsen-Nytt kommer ut i
slutet av mars. Lämna
ditt bidrag senast 26
mars i brevlådan
Brunnmyrvägen 18 eller e-post:
ing-marie.bergman
@te lia.com

· Åsens SK

Åsens Blomsterfond

håller årsmöte

håller årsmöte

onsdagen den 10 april 2019
kl. 19.00 i Åsens bystuga.

tisdagen den 7 maj 2019
kl. 19.00 i Trappmasgården.
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Fika

Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Fika

Alla hjärtligt välkomna!

Åsens SK/styrelsen

Alla hjärtligt välkomna!

Kallelse till Bolagsstämma Åsen fiber ekonomisk fOrening.
Styrelsen kallar härmed till bolagsstämma i Åsens bystuga 2019-03- 19 kl. i 7.oo.
Ärende som ska behandlas är:

Förslag om att avveckla föreningen.
Bakgrund till förslaget är att Åsens by (centrala delar) inte fick söka LBP stöd och att kommunen gick in och fibrerade området, dock lyckades vi söka och få stöd.medel till Digerberg,
Brunnmyren, Gullikskurvan upp till stugbyn, västsidan och Stormas. För att bygga dessa
områden har vi inväntat kommunens byggnationer (i centrum) och arbetat för att kommunen även ska ta över ansvaret för ytterområdena. Vi har nu fått beslutet från länsstyrelsen
att kommunen får överta stöd- medlen samt det fulla ansvaret för att färdigställa byggnationen som berör 28 hushåll senast 20191231.
Ovannämnda beskriver att föreningen har spelat ut sin roll och vi behöver ett beslut från en
stämma om avveckling.
/Styrelsen

Funktionärsmiddag!
Härmed inbjuder Åsens SK alla Er vasaloppsfunktionärer,
som stöttat klubben och hjälpt till i Oxberg och Mångsbodarna år 2019,
till middag i Åsens bystuga lördagen den 6 april kl. 18.00.
Föreningen bjuder på middag, dryck, kaffe med dopp samt musikunderbål1oiog
och eventuellt bingo. (om den gamla bingoblåsaren fungerar)
Anmäl dig till Håkan Röngård senast 31/3 2019. Mobilnr. 070-332 05 84

Hjärtligt välkommen!
/Åsens SK Styrelsen
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Hundägare!
Vore tacksam om ni hundägare tar detta till er.
Det är inte trevligt att som oftast ha hundskit vid infarten.
Ta med en hundbajspåse och ta upp skiten efter er älskling.
Med vänlig hälsning, Ingrid Eriksson
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KLURINGEN nr 2 2019

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och
lämna lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com,
senast 15/3 2019. En vinnare utses, som belönas med en trisslott.
Lösning och vinnare publiceras l nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt
1. Kan sjåare
2.. Pallar
3. Korgosse?
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1

4. Utblottade

3

5

4

1

5. Vördat

2
Lodrätt
1. Lever på hoppet

3
4

2. Spirituosa

5-

3. Benådat
4. Ficka
5. Tenderat

Vinnare i Kluringen nr 1 2019 blev Astrid Danielsson, Åsen, som belönas med en
trisslott.
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lösning på Kluringen nr 11 Åsen-Nytt nr 1 201
Vågratt
1-0ansa
2. SolvarVefls

todratt
1. Tap-Mformatet
2. Kampplats

3.N~ången

3. Park och k•Jbb

4. E.1 osams
5. sammanfogar

4.

Karva

5. ovanligt mansnamn
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