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VAL
Snart är det val i Sverige
och svenska folket ska få
rösta på vilka de vill att
ska företräda dem i Riksdag och Regering.
I
Alla partier går ut med
fina vallöften som handlar om allt från mer
pengar till pensionärerna
och högre löner för sjuksköterskor till lägre elpriser och mindre skatt på
diesel och bensin.
Valet är svårt - alla partier har ju ändå NÅGOT
som är bra. Om man behöver lite hjälp med att
hitta rätt i partidjungeln
finns så kallade Valkompasser i tidningarna
(åtminstone i nätupplagorna). Genom att svara
på ett antal frågor inom
olika ämnen får du veta
vilket parti som bäst passar dina ideologier. Eller
också röstar du som du
brukar eller "blundar och
pekar" och så får det bli
som det bli. Viktigt är i
alla fall att rösta - om än
blankt. Med en blank
röst visar du att du inte
är riktigt nöjd med något
parti, men du visar att
du tar till vara din demokratiska rättighet att
rösta.
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Goda vänner
kan göra

allting tillsammans
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men bara de bästa
kan göra ingen~
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tillsammaaa.

HÄR KUNDE DIN ANNONS HA VARIT!

STÄDDAG PÅ ÅSENBADET

Lördag 10 september kl. 10.00.
Nu är det dags att fixa i ordning Åsenbadet
för sin vintervila.
Vi hoppas att just du vill komma och hjälpa till.
Vi bjuder på fika!

"Badgruppen" I Åsens SK
BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i slutet av september.
Lämna ditt bidrag senast 25 september i brevlådan
Brunnmyrvägen 18, skicka via Messenger
eller via e-post: ing-marie.bergman@outlook.com

KLURINGEN nr 8 2022
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/9 2022.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt
1. Växer
• 2. Förvara
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3. Kvinna
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4 . Vers

5.Kofi
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Lodrätt
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1. Vässa
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2. Utmärkt!
3. Ruvas
4. Sitta bredbent
5. Ingefäran
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Vinnare i Kluringen nr 7 2022 blev Margit Schröder, Åsen,
som belönas med en trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 7 i Åsen-Nytt nr 7 2022
Vågrätt

Lodrätt

1. Upphetttas

1. Slipade

2. Oktagonen

2.By

3. Hastiga
4. Finns vid kusten
S. Avgud

3. Språkterm
4. Grunda vikar
S. Fälla
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