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Corona! 
För några månader sen 
var Corona för oss an
tingen en kall och god 

mexicansk öl, en Toyota 
-bil, kanske en ort i Ita
lien eller USA, en mu
sikgrupp eller så hade 
man kan!;ke hört talas 

om Coronaverken i 
Göteborg. 

\ Idag är Corona något 
1 helt annat, ett elakt 

\ 
virus som skördar liv 
på sin färd över hela 

I 

I
l jordklotet. Alla blir på-

verkade på ett eller an
nat sätt. Vi matas med ' 
information och nyhet-
er om Covid-19's fram
fart både internation
ellt, nationellt och reg-
ionalt. Det gäller att 
vara källkritisk och 

inte tro allt som skrivs. 
Jag försöker snappa 

upp de ljusglimtar som 
skymtar förbi för att 

inte bli allt för dyster. 
Och vi får trösta oss 

med att även den här 
epidemin kommer att 

blåsa över så små
ningom. Vi hoppas 
såklart att det sker 

, inom en snar framtid 
så att vi kan njuta av 

en skön försommar och 
sommar i 

vårt älskade 
Åsen. 

Utgivare: Åsens Hembygds-och släktforskningsförening Mars 2020 

Åsens Samfållighetsförening informerar 2020-03-30 

Årsmöte för 2019 och Corona virus. COVID-19. 

Styrelsen för Åsens samfällighetsförening har beslutat att 
skjut fram årsmötet p.g.a. rådande situation med 

Corona virus, COVID-19. 

Styrelsen vill inte riskera att bidra till smittspridning 
och riskera våra delägares hälsa. 

Årsmötet kommer att hållas vid ett senare tillfälle och kallelse 
kommer ske i sedvanlig ordning när situationen och myndig

heternas rekommendationer tillåter detta, 

Åsens SK:s Årsmöte 

som skulle ha hållits 
torsdagen den 2 april 2020 kl. 19.00 i Åsens bystuga 

är tills vidare inställt p.g.a. coronaviruset. 

Åsens SK/styrelsen 

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 

Nästa nummer av Åsen-Nytt 
kommer ut i slutet av april. 
Lämna ditt bidrag senast 25 
april i brevlådan Brunnmyr-

vägen 18 eller via e-post: 
ing-marie.bergman@telia.com 

Glad Påsk 
Var rädd om 

varandra! 



Meddelande från Åsenbadets Vänner 

Under vintern har en grupp personer jobbat för att Åsenbadet ska kunna 
hålla öppet i sommar. Vandrarhemmet och Åsens SK har skrivit ett avtal och Åsens SK 

kommer nu att vara ansvarig för badet under tiden 1/4 • 1/9 2020. 

För att det ska fungera behövs både ideella krafter och ekonomiska bidrag. 
Ett swishkonto har öppnats och det är redan många som har valt att stötta badet 

ekonomiskt genom att swisha en valfri summa pengar. 
Vi är redan uppe i 6 700 kr, vilket är fantastiskt. 

Varmt tack för era bidrag! 

Vi hoppas att fler hakar på och skänker en summa, liten eller stor, 
för att vi ska kunna ro i land öppnandet och driften av badet i sommar. 

Swishnumret är: 123 489 89 12. Märk gärna med ditt namn. 

Tack på förhand 

Medlemmarna i 

Åradmåir vatten, ekonomisk förening 
0 

Kallas härmed till årsmöte 2019 i Asens by stuga 

Fredagen den 12 april kl. 19.00. 

Ärenden enligt stadgarna. 
Motioner och förslag lämnas senast den 6 april till föreningens 

ordförande Andreas Berglund. 

Välkomna! 

SÖKES 
Önskar köpa en så kallad "potthjälm" för 

sommarens härliga turer på gammaldags moped. 

Hör av dig till Ingemar Martinsson 

tel. 070-27 36 499 

I Styrelsen 
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Ingelas 
'K.pck, cl Catering 

MATLÅDOR 
Jag hl!tl!r lngdil E:st~nberg och har en ti:">ret.s.g i ~fora wm hl!tcr Lugda.-. Kock & Ciltl!ring. 
Företaget J1ar J.lg haft [)U i 14 ar. och innan <le~~ jobhaile jag wn1 kock pa restautang~r 
och skolot sä jag har stor erfärenhd av lllilll;,iguing. hade rejäl husman.skosc och iestmat. 
V1 l>iiljer iKh kör ul matla<lor i Ahdakn. t\•forn & Orsa od1 p::-i brt.stiillning. 
Det g.ör vi nu eltersulll kocnmun~,1 ~lurnr med löt.•rn1ber a\· matlådor d~n. 30:'4. 

Vi erbjuder Er att best.älfa/abonnera på matlador, som vi då levererar 1 gång/vecka (tisdagar) 
Vi skidcar ut en meny 3 ve.ekor mnan, rejäl husmanskost. där ni beställer vad ni vill ha. 
Chauffören tar sen beställningsustan med sig när han kommer med maten. 
Priset för matlådan är 75 kr/st, Ud<ömin9sav9ift är 395 kr/mån vid abonnemang 
Vi debiterar med faktura 19ånglmån. Bet villkor 10 dagar netto. (Även Swi.sn & kontant fanns) 
Ex; för 1 månads trygghet med mat & service 1S9S kr (räknat på 4 lådor/veckaJ 
Vi levererar; dagsläget bli några personer i Älvdalen. 81, a Asen. men efter 30/4 tror vi det blir fler 
Hör gärna av dig om Du undrar nåt. 

Det går br.l att komma till oss för att köpa lådor själv också. 
Frysta och färska som vi har stor sortering av. 
Vi finns i ÖstnOf på gamla p,ersonalrestaura,ngen på Mora Armatur. Östnorsv.100 
Öppet alla dagar i vecka-n. Mån-tre 8-16 och lör.-sön 9-13 (awikelser kan 
iörekomma så ring gärna först) Andra tider efter överenskommelse. 
Ingela: 076-79710 93. Köket: 070-59817 68. www.ingelascatering.com 

Dessa maträtter är exempel på vad vi brukar ha pd menyn: 
Kålpudding med timjangräddsås 
Fiskgratäng med sparris & Potatismos 
Stekt panerad hsk med kall sås eller stuvad s:.1cnal 
Korvgryta med rotsaker. Gratinerad falukorv & potatismos 
Dillkött eller pepparrotskött. Kyckli ngrättcr 
Kötttärsbittar & Potatisgratäng. Köttfärslimpa 
Stekt falukorY mc<l stuvade morötter (d lcr stuvac;e makaroner:, 
Sopp..3 & Pannkaka. Orncldt med slu'.'ning 

Köttbullar med sås & potatismos 
•A.ng),;okt tisk med äggsås 
Scjtilt': med gräddc/ ba~ilika~ås 
Rotmos med köttkorv 
Paltbröd med \•,t,ås & stekt t1äsk 

Köttfärslada med hngongräddsås 
Raggmunk & stekt fläsk 

Torsk med am,jo\'i!,/ gräslökssas 

Man kan också välja en :,od sallad. Typ kycklin:,. skinka/ost. tonfisk. räkor/äsg. 

IE 2020-02-05 



KLURINGEN nr 3 
2020 
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Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 
lösningen till Anders Bergman, cmders._bergman@telia.com. senast 15/4 2020. 
En vinnare utses. som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i 
nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Klä 
2. Öppning 

3. Socken i u·ppland 
1 2 3 4 

1 
4. Hanterar pengar 

5. Gillar hund 
2 

Lodrätt 
3 

4 
1. På pickalurven 
2. Kvinnonamn 

3. Hotell 5 

4. Skramlat 

5. Torterare 

Vinnare i Kluringen nr 2 2020 blev Gun Urdh. Åsen. som belönas med en 
trisslott. 
Lösning på Kluringen nr 2 i Åsen-Nytt nr 2 2020 

Yågratt 

! . Pippifageln 

2. Colosseum 
3. Äger rum i !>al-E-n 

-1 . OS-gren 
S. Pensionat 

Lodr;itt 

1. fomala 
'l.. Ar.dfågeln 

3. Sammankom51: 
4 . Und!er buske 
S. Lå-gga 
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