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Årgång 25 Nummer 11 

GRATTIS! 
Åsen-Nytt - 25 år! 

Bybladet är inne på sitt 
25:e år och är och har 

varit en enkel informat
ionskälla under alla 

dessa år. Vi som jobbar 
med Åsen-Nytt tror och 

hoppas att den gör någon 
nytta och gläder en och 
annan bybo, trots sitt 

ofta tunna format. H'\,U' 
man har delgett inform
ation har sett olika ut 

under årtiondena. 
När jag var barn fanns 
fortfarande budkavlen 
här i Åsen. Då fick by-

borna själva ansvara för 
att föra budkavlen med 

viktig information vidare 
från gård till gård. När 

·,!Åsen-Nu++ startade för 25 ,, J"~ 

år sedan fanns inte Fa
cebook och då var bybla

l~·i:let ett lämpligt sätt att 
~fi_ ,komma ut med informat-

1 ion till byns invånare. 
D~t är inte alla som har 
Facebook idag heller så 

kansk~ att Åsen-;Nytt ska 
få finnas kvar ännu 

en tid? i 
Nästa nummer kommer 
ut str~ {6re jul. Lämna 

ditt b#:Irag· ~enast 20 
december i brevlådan 

,;,1: 
Brunnmyrvägen 18, 

skicka via Messenger 
eller via e-post: 

ing-marie.bergman@ 
outlook.com 

-
Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening November 2022 
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i ÅRADMÅIR VATTENFÖRENING MEDDELAR i i ! 

I För att underlätta kommunikationen vid händelser kring i I vattendistributionen ser styrelsen gärna att du som medlem f 
, inkommer med namn, fastighetens adress, telefonnummer och i 
i · mejladress till minst en i hushållet som vi kan nå vid j I ~ bland annat akuta händelser. ; 
~ . Uppgifterna mejlas till . 
~ · · aradmair.vattenforening@outlook.com i ! '~\\\\\\\' Tack på förhand! Mvh Styrelsen 1 
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i INFORMATION FRÅN ÅSENS SK- BADGRUPPEN i 
~ i i Badgruppen har börjat planeringen inför kommande sommars badsäsong. ! 
j Den gamla luftvärmepumpen som förser Åsenbadet med varmvatten slu- ! I tade fungera i somras och måste repareras eller så· är vi tvungna inför- j 
I skaffa en ny luft-vattenvärmepump. Bidrag kommer att sökas från flera i 
~ håll bl.a. ur Bygdemedlen (Trängslets regleringsfond), från Älvdalen Be- ! 
i - ~ ~ sparingsskog och Alvdalens kommun m.fl. för att täcka kostnaderna för- ! 
l drift- och underhåll av vår bys uppskattade utomhusbassäng. ! 
i För att kunna hålla badet öppet behövs naturligtvis personal i kiosken och ! 
li • !ii 

~ intresserade personer som vill hjälpa till att städa och skura både i kios- f i , 

~ ken och i omklädningsrummen. Målsättningen är att vi ska kunna ha feri- i 
f. a 
~ earbetande ungdomar på ,badet även under sommaren 2023, men det f 
( skulle vara behövligt m~i en vuxen person som kan hjälpa ungdomarna ( 
I tillrätta och visa dem vad som skall göras och hur det ska gå till. Det kan ~ 
i vara på ideell basis eller också skulle en anställning under perioden då l 
f badet är öppet kunna komma ifråga,, företrädesvis måndag tom fredag. i 
I Är du intresserad av att hjälpa till på,Åsenbadet under sommaren 2023 i 
i kontakta Kjell Eriksson på tfn 070-258 34 40. l ; s i PS. Du kommer väl ihåg funktionärs middagen i Asens bystuga lördagen i 
! den 10/ 12 2022 kl. 18.00? Anmäl dig senast lördagen den 3112 2022. Se I 
~ tidigare utskick.DS. i 
' < 
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ÅSENS SKIDKLUBB 100 ÅR 1923-02-18 
Har du fotografi.er, filmer, tidningsurklipp eller något intressant att berätta 

från Åsens SK: verksamhet genom 100 år 
eller vill du hjälpa till med jubileumsfestligheterna? 

Kontakta Anders Bergman tfn 073-063 45 91 



KLURINGEN nr 11 2022 

Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna 

lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/12 

2022. En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare 

publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt. 

Vågrätt 

1. Betalas 

' 2. Arida 

3.Däven 

4. Lär sig barn 

5. Den blir basisk i vatten 

Lodrätt 

1. Ändalykt 

2. Finns pengar på 

3. Byggnadsdel 

4. Famla 

5. Fångar räven 
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Vinnare i Kluringen nr 10 2022 blev Astrid Danielsson, Åsen, 

som belönas med en trisslott. 

Lösning på Kluringen nr 10 i Åsen-Nytt nr 10 

2022 

Vågrätt Lodrätt 

1. Rusa på 1. Huvudbonad 

2. Påskyndar 2. Smeknamn 

3. Kan kanske vålla sömnbesvär 3. Singularis 

4. Stekelsläkte 4. Kvinna i GT 

5. Åkomma 5. Starkvara 
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