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Glada nyheter! 

Vi nås så gott som dag

ligen av nyheter om 

arrangemang och eve

nemang som är in

ställda, sommaraktivi

teter som inte kan ge

nomföras och serve

ringar som inte öppnar 

på grund av risk för 

smittspridning av 

coronaviruset. 
Men i det här numret 

av Åsen-Nytt kommer 

vi med glädjande ny

heter. Åsenbadet öpp-

nar på måndag efter 

midsommar. 

Naturligtvis kommer 

allt att skötas enligt 

Folkhälsomyndighet-

ens råd och rekommen

dationer gällande av

stånd, hygien och 

renhållning. 

Men det är också 

MYCKET VIKTIGT 

att du som besöker ba

det följer råd och regler 

och visar hänsyn. På 

så vis kan vi alla få en 

härlig badsommar vid 
Åsenbadet. 

Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening 
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Åsenbadet öppnar 

Åsenbadet håller öppet från den 22 juni - 9 augusti. 

Öppettiderna kommer att vara alla dagar mellan kl. 11 och 19. 

Säsongskort: 

Familj (gällande en eller två föräldrar och barn 3-15år) 600: 

Vuxen (fr o m 16 år) 300:

Barn (3-15 år) 200:

Dagkort: 

Vuxen (fr o m 16 år) 40:

Barn (3-15 år) 30:-

Om du köper säsongskort före den 15 juni ges 50 kr i rabatt. 

Swisha eller betala in till kontot och märk med namn. 

Din hjälp behövs också, både ekonomiskt och praktiskt, 

bland annat med bemanning av badet. 

Vi kommer inom kort att gå ut med anroä1ningslistor. 

Du som vill stötta med ett ekonomiskt bidrag kan göra det 

genom att swisha till 123 489 89 12 

eller sätta in ditt bidrag på konto i Swedbank: 

8166-1, 704 199 695-5. 

Vi framför också vårt varma tack till dem som redan bidragit. 

1 .-:~♦-);~.f~· ' - • --~~~♦,♦;~~- , 
BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT 

Nästa nummer av Åsen-Nytt 

kommer ut i slutet av juni. 

Lämna ditt bidrag senast 

25 juni i brevlådan 
Brunnmyrvägen 18, 

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

eller via Messenger 

Meddelande från 
Älvdalens Församling 

Taket på Åsens kapell och 

staketet runt området kom

mer att tjäras någon gång 

under veckorna 24-25, 

beroende på väder. 
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Kallelse till årsmöte 

Kallelse till Åsens Samfållighetsföreningsårsmöte/stämma 
i Bystugan i Åsen, 

fredagen den 12 juni 2020 kl. 18:00. 

Samiållighetens ordförande uppmanar alla 
delägare att komma på mötet. 

Varmt välkomna! _____ ,_._...__ ________________________ _____ 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Åsens J aktvårdsförening kallar delägarna till årsmöte 
söndagen den 28 juni 2020 kl. 18.00 vid slaktladan. 

Ärenden enligt stadgarna. 

Varmt välkomna! 

Släkt och Hembygd 

Om midsommarafton 2020-06-19 kommer tidningen Släkt och Hembygd 
att säljas vid Åsens bystuga mellan klockan 10.00 och 12.00. 

Det finns även möjlighet att köpa medlemskort. 
Tidningen kommer även att utbjudas till försäljning på Rots skans, Coop, 

!CA Olssons och på Älvdalens Hemslöjd. 

Åsens Hembygds- och Släktforskningsförening hälsar alla 
en glad och trevlig midsommar. 
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Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 
lösningen till Anders Bergman, onders._bergman@teJia.com, senast 15/6 2020. 

En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i 
nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Orsakade spanskan 

2. Surrade 

3. Svarva 
1 2 3 4 5 

4. Biblisk judeförföljare 
5. Släktingars 1 

2 
Lodrätt 

1. Flod i Ryssland 
3 

2. Tillförne 4 

3. Mansnamn s 
4. Näs 

5. Speciell träff 

Vinnare i Kluringen nr 4 2020 blev Margit Schröder, Åsen, som belönas med en 

trisslott. 
lösning p6 Klurir11en nr 4 I Åsen-Nytt nr 4 2020 

Vlgrottt 
l . flo(tetvg 

2. Vurmeriet 

3. Be\ttncade vare~ 

4. Avdanud 1droture 
!i,_ Fallde Karl XII? 

1. Kvrnnlte mow vTd hovsorc 
2. Isbanan 
3. Spekul«a 
4. Ort 
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