
0 

a~tn -
Årgång 23 Nummer 4 

Håll avstånd! 
Det är absolut inget 
jag egentligen skulle 

vilja skriva i den här 
spalten, men med ett 

lurigt virus så är det 
just det vi måste göra -

hålla avstånd. 

Men det går att hålla 
kontakt och mötas 
ändå, på lite an
norlunda sätt. 

Alla som har smarta 
telefoner och datorer 
vet att man kan ha 

olika slag av digitala 
möten. Ni andra kan 
använda telefonen att 
ringa med för att hålla 

kontakten med nära 
och kära. Och nu när 

det börjar bli ljusare 
och varmare kan vi ju 
faktiskt träffas utom

hus, men på en 
armlängds avstånd! 
Till er som är 70+: 

* Begränsa nära kon
takter med andra 

* Undvik platser med 
många människor 

* Be om hjälp med att 
handla mat och annat 
* Vistas gärna utom-

hus, men håll avstånd 
Tillsammans kan vi 

begränsa smittsprid
ning av viruset. 

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsför~nin~- April 2020 
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Nu är det stopp för att lägga på mer ris på 

Oeldboerg-stacken på Kråkhol. 

Hälsar markägaren Sture Hansback. 

OBS! 

Årets valborgsmässofirande på Kråkhol 
är inställt på grund av förbud mot 

samlingar med fler än 50 personer. 

Senaste nytt om Åsen-Badet 
Om allt går enligt plan kommer badet att hålla öppet i sommar, 
men många frivilliga krafter behövs som vi har skrivit om tidi

gare. Tillsammans ska vi förbereda badet för öppnandet och det 

görs under tre dagar i slutet av maj. Boka redan nu in söndag 24, 

måndag 25 och tisdag 26 maj i er kalender. 

Vi återkommer med mer detaljer på Facebook. 

Vi ser fram emot en härlig badsommar! 

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 

Nästa nummer av Åsen-Nytt 
kommer ut i slutet av maj. 
Lämna ditt bidrag senast 

25 april i brevlådan 
Brunnmyrvägen 18, 

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

eller via Messenger 

Åsens Blomsterfond 

håller årsmöte 

tisdagen den 26 maj 2020 

kl. 18.00 utomhus i 
Trappmasgården. 

Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar. 

Alla hjärtligt välkomna! 



KLURINGEN nr 4 2020 

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga 
geniknölarna och lämna lösningen till Anders Bergman. 
anders._bersman@telia.com. senast 15/ 5 2020. En vinnare utses, som belönas 
med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt, 

Vågrätt 

1. Flytetyg 

2. Vurmeriet 

3. Bevingade varelser 
1 2 3 4 s 

4. Avdankad idrottare 

5. Fällde Karl XII? 
1 

2 
Lodrätt 

3 
1. Kvinnlig mössa vid hovsorg 

2. Isbanan 4 

3. Spekulera 5 

4. Ort 

5. Skrik 

Vinnare i Kluringen nr 3 2020 blev Kuno Larsson. Älvdalen. som belönas med en 
trisslott. 
Lösning på Kluringen nr 3 i ÅsefH,,jytt nr 3 2020 

Vägratt 

: . Kia 
2.Öppning 

3. Socken i Uppland 

4 . H.anterar pengar 
S.Cillarhund 

Lodrätt 
l . På pid aluNen 
:Z. KYi nnan.amn 

3. Hotell 

4. Skramlat 
S. Torterare 

. 1 

1 p 

2 I 

3 R 

4 u 
5 M 

2 3 4 5 
A s s A 

N T A G 

I A L A 

T T A .R 
A T T E 


