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~--½!~1.:.~~ Nummer 8 Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening Augusti 2020 ' 

Hösten knackar på! 

Så här i slutet av augusti : 
kan vi summera somma- ; 

ren. Visst blev sommaren : 
inte så tokig ändå? 

Minns ni midsommarhel- · 
gen? Den var den bästa 

på många år med sol och 
många värmegrader. 

Nu fick vi inte fira den 
till~~ans med så 

många mä,nniskor som ·- -några av oss kanske är 
' vana att göra, men väd

ret kan vi verkligen inte 
klaga på. 

Badet kunde hålla öppet 
tack vara ideella krafter 
och många är det som 
har spenderat härliga 
dagar vid och i poolen. 
Nu nalkas hösten, det 
blir kyligare morgnar, 

1 

träden ikläder sig vackra ! 
höstfärger och många ' 

förbereder sig inför den 
spännande älgjakten. 

Njut av hösten med frisk 
! och krispig luft, möjlig

heter att plocka lingon , 
och svamp och mysiga 

höstkvällar. 
Men du - glöm inte att 
fortsätta att hålla fy- 1 

sisk distans och vara 
noga med handhygi-
enen. Tillsammans 

kan vi bromsa smittan . 
och förhoppningsvis 
är viruset snart ett 

minne blott. 

ÅSENBADET 
Med hjälp av många goda ideella krafter lyckades 

badet hålla öppet hela sommaren. 

Tack vare intäkter från kiosken, bidrag från sponsorer och pri
vatpersoner har det blivit ett positivt resultat men vi behöver 

veta att vi har ett fortsatt stöd från er. Det kommer att krävas 
finansiell stöttning även inför nästa år samt personer som vill 

engagera sig med bemanning av kiosken, städning, förberedel-
ser inför öppning, efterarbete med mera. 

Vill ni att badet ska kunna hålla öppet även nästa sommar 
kontakta Kjell Eriksson snarast och berätta vad just du kan 

tänka dig att hjälpa till med. 

Telefon: 070-258 34 40. 

P .S. Tänk inte att det bara är alla andra som ska enga
gera sig. Du kan hjälpa till och din insats är viktig. 

Håll Åsen rent! 

En av våra läsare vill uppmana till att inte 
slänga skräp i naturen, ej heller i vår fina by. På 

bilden ses upphittat skräp efter en promenad. 

Till byns föräldrar - lär era barn att vara rädda 
om naturen och ta med skräpet hem 

för sopsortering. 

·Tack. 

Åsens SK håller årsmöte 

tisdagen den 22 september 2020 kl. 19.00 i Åsens bystuga. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Fika. Alla hjärtligt välkomna. 

Asens SK/ sty;elseh 
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Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och 

lämna lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 

15/9 2020. En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare 

publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Hästprimör 

2. Hemställs 

3. Korrigera 1 2 3 4 5 
4. Undermålig 

5. Gudaextremitet 
1 

2 
Lodrätt 

3 
1. Musikalisk insekt? 

2. Omkullkastas 4 

3. Bakre 5 

4. Bespisar 

5. Sjungs 

Vinnare i Kluringen nr 7 2020 blev Margit Schröder, Åsen, som belönas med en 

trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 7 i Åsen-Nytt nr 7 2020 

Vågrätt 

1. Handredskap 

2. Signal 

3. Rinnande kran 

4. Vattenståndsmätare 

5. Omsider 

Lodrätt 

1. Flis 

2 .Gamla pannor 

3. Madam 

4. Tar en tupplur 

5. Larstämma? 
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