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Du är
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Loppis
på
Strömsfors
Bruk
20 maj
kl
10.0014.00
Servering !
Välkomna!

Skogsbingo i Örsås
Lördagen 13 Maj klockan 14.00 vid Örsåsgården 6km promenad med
bingo, frågor och lekar.
Ta med mat och dryck så grillar vi gemensamt efteråt.
Sällskapsspel finns att tillgå för de som fortfarande har spring i benen
Anmälan senast 10 maj till
anettemagnus@gmail.com eller anders.c.pettersson@outlook.com
För anmälan eller frågor på telefon ring Margaretha 0705-223643
Startavgift vuxna 50kr barn 10kr
Betala på plats eller swish 1236917090 ange namn och antal
Mer info kommer på www.orsas.se

Arr: Örsås Bygdegårdsförening och Örsås Byalag.
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Tankar från Ordföranden

Till att börja med vill jag tacka er för förtroendet att ha blivit omvald som byalagets ordförande.
Hur vill vi att Örsås ska vara i framtiden? Vad kan vi GEMENSAMT göra för
att ha och få det Örsås vi vill? Det är frågor jag tror vi alla måste fundera på
mer än en gång. Att sitta ner och inget göra för att sen gnälla på att andra inget
gör, det inser nog alla hur ineffektivt det är.
Ni är alla välkomna att engagera er i byalaget och arbeta för Örsås, kom gärna
med förslag och idéer om vad vi gemensamt kan göra för vår hembygd..
Anders Pettersson 0739-791746 anders.c.pettersson@outlook.com

Föreningarna i Örsås
På Byalagets årsmöte kom frågan upp om att en del har svårt att hålla isär föreningarna. Vad jag hört senare är det störst problem med att hålla isär bygdegårdsföreningen och hembygdsförening. Här nämner jag nu bara de föreningarna som berördes av frågan på årsmötet.
Örsås bygdegårdsförening sköter om Örsåsgården med uthyrning av lokalen
och bingo onsdagarna m.m
Örsås hembygdsförening sköter om hembygdstugan vid kyrkan med midsommarfirande och kaffesöndagar m.m
Örsås byalag har huvudansvaret för skötseln av kulturstigen, samarbetar med
kommunen om Örsås badplats, remissinstans för kommunen, m.m och är den
förening ni bör gå genom om ni vill påverka vår framtid mot myndigheter.
Om vi inte startar konkurrerande aktiviteter, och inte kallar saker för samma
namn som något som redan är igång sedan tidigare, ökar vi inte på
”problemet”.
Vill ni hålla på med något som redan görs gå till berörd förening och gör det i
deras namn, har ni nya idéer se om vi kan hjälpas åt att göra det till gemensamma projekt, för att öka samarbetet och stärka gemenskapen i vår by.
www.orsas.se
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Byalagspeng
Börja gärna nu att fundera på om ni har något på gång som kan passa att ansöka
om byalagspeng till höstens ansökningar, ankomna till kommunen senast 15okober.
Sen den infördes har det bland annat delats ut pengar till:
marknadsföring/stöd av evenemang, torpskyltar, projektor, ljudanläggningar,
mattcurling, rast bänk, sällskapsspel, lekpark, ute gym, mm.
Vanligaste orsakerna till avslag har varit:
Bristande underlag i ansökningarna, Bifoga underlag för kostnaderna
Stämmer inte med kriterierna, företagsstöd, underhåll av byggnader, mat till
vuxna beviljas det inte pengar till.
Mer information finns på svenljunga.se har ni frågor om byalagspengen kan ni
även kontakta Anders Pettersson tel.0739-791746 mejl anders.c.pettersson@outlook.com

Grannsamverkan
Margareta Bjälkemo har nu åtagit sig att vara huvudkontaktombud för grannsamverkan i Örsås. Ni når henne på telefon 0705-223643 eller mejl
m.bjalkemo@telia.com
Ni som är med på grannsamverkans listan får gärna mejla/kontakta henne så
hon får er mejladress, de som inte hör av sig kommer hon kontakta.
På följande två sidor kommer ett urklipp från våra kommunpolisers nyhetsbrev
som riktar sig till grannsamverkansgrupperna, ni som är/vill engagera er i vår
grannsamverkansgrupp och uppger er mejladress till Margareta kommer få polisernas nyhetsbrev när de kommer. Vi blir aldrig för många som engagerar sig
för vår bygd.
Behöver ni grannsamverkansskyltar finns de hos Morgan Johnsson tel. 628085
www.orsas.se
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Grannsamverkan Nyhetsbrev, Mars 2017
Hej!
Som ni säkert vet drabbades vårt polisområde av ett grovt våldsdåd under
för två veckor sedan. En ung människa avled och ytterligare två skadades
allvarligt – en djupt tragisk händelse som påverkar hela vår stad på olika
sätt. Givetvis går det åt mycket polisiära resurser åt arbetet kring händelsen
och vi gör vårt yttersta för att både lagföra gärningspersoner och skapa
trygghet i området igen.
Aktuellt från Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
BRÅ presenterade nyligen den preliminära brottsstatistiken för 2016.
I sin rapport har BRÅ lagt fokus på de s.k. vardagsbrotten. De flesta av
dessa ligger ungefär på samma nivå som 2015. Ett undantag är bedrägeribrotten som ökade med 10% till lite över 200 000 anmälda brott. Det vanligaste bedrägeriet är att någon köper varor genom att använda stulna kortuppgifter.
De anmälda villainbrotten minskade med 6 % medan lägenhetsinbrotten
ligger på samma nivå som 2015. För 10 år sedan (2007) så låg bostadsinbrotten på en betydligt lägre nivå än de gjorde 2016. Jämför vi dessa två år
så är skillnaden hela 30%.
Idag får vi räkna med att ca 243 hem i snitt drabbas av inbrott – varje dag.
Vi vet också, från tidigare undersökningar, att den absolut vanligaste inbrottsvägen in i bostaden är via fönster eller balkong-/altandörr, i alla fall
om du bor i villa, radhus eller lägenhet i markplan. (källa: Samverkan mot
brott)
Vad kan man då göra för att minska risken för inbrott i hemmet?
- Se till att Grannsamverkan är aktiv i området
- Skaffa lås till fönster och balkong-/altandörrarna
- Förvara dina värdesaker så de blir svårare att stjäla
www.orsas.se
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LOKALT
Som ni kanske har följt i media har vi tyvärr haft fler åldringsbrott i vårt område och detta skrev vi om i förra månadsbrevet. Polisen har en särskild
grupp, Cirkagruppen, som enbart fokuserar på den här typen av brottslighet
och vi samarbetar även med kommunens verksamheter på olika sätt. Vi kommunpoliser är ofta ute bland äldre, tex pensionärsföreningar och dyl. för att
föreläsa om hur man kan skydda sig mot denna typ av brottslighet.

Svenljunga/Tranemo
I Svenljunga har vi haft tre inbrott i villa fram till dagens datum. Det som
sticker ut är att det under februari och mars har haft elva inbrott i fritidshus i
kommunen motsvarande sex i grannkommunen Tranemo.

Studieförbundet Vuxenskolan 50 år
I år fyller SV 50 år och det firar vi med ett jubileumserbjudande!
Starta en cirkel med några kompisar och få tre böcker
GRATIS!
I boken Skillnadens Trädgård delar Sara Bäckmo med
sig av den glädje hon känner inför att odla grönsaker,
frukt och bär. Enkla och handfasta råd om hur du går tillväga för att bli så gott
som självförsörjande på grönsaker.
Starta en cirkel på egen hand där ni kan tipsa varandra, ta sticklingar och fröså
tillsammans! Genomför ni en cirkel enligt studieplanen får ni tre böcker gratis.
Ring oss på 0325-104 14 för mer information.

www.orsas.se
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Loppis på Strömsfors Bruk 20 maj
kl 10.00-14.00 Servering !
Vårottan Kristi himmelsfärds dagen
torsdagen den 25 maj kl 8.00. Vid Hembygdstugan
Pastor Fredrik Fernbom och kantor Karl-Johan Gollvik medverkar. Tipspromenad och
lotterier. Vi bjuder på kaffe.

Loppis i Örsåsgården
Söndagen 6 Augusti kl.10-14
Hyr ett bord eller kom och fynda
För 8:e året i rad anordnar bygdegårdsföreningen den stora loppisen i Örsås,
Svenljunga.
Förra året fanns ca. 100 bord som det såldes ifrån, mer än 1000 personer besökte
loppisen
Välkommen att hyra ett bord eller sälj från bilen för 100 kr per bord/plats.
Även i år kommer Nylanders auktioner att hålla auktion
Begränsat antal platser, först till kvarn.
Arr. Örsås bygdegårdsförening.
Servering finns.
Bokning Anne Larsson tel. 070-2835468
www.orsas.se
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Huller om Buller Loppis Götas Café öppet
Strömsfors
Söndag 11.00-15.00
Tisdag 11.00-16.00
Kolla vår hemsida om ändrade öppettider efter 15 maj . Vi gör även
smörgåstårtor Smörgåsar m.m.
Bokning andra tider ring 0325627145

Välkomna !

Trevlig loppis i Strömsfors så som namnet
antyder har ALLT, lite Hullerombuller.
Boka taco-kväll i bygdegården 28/10
Öppet tider !
Söndag 12.00-15.00 Tisdag 14.00-19.00

En familjekväll för oss i Örsås, alla välkomna, även barnen

Hjärtligt välkomna! Önskar Margareta och Åsa.

Mer info kommer

Ring för

0325-62 71 50

tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

Ulla Schillerås

www.orsas.se

8

FÖRENINGSKALENDER

LED-belysning
www.ryberg5.se

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna
plats.
Kontakta Anders Pettersson 628119
Eller mejla på anders.c.pettersson@outlook.com

0705-261594

30/4 valborgsfirande i Strömsfors
13/5 Skogsbingo en kort långpromenad

Uthyrning av byggnadsställning

20/5 Stor loppis på Strömsforsbruk

Ring och boka

23/6 Midsommar firande vid Hembygdsstugan 14.30 Stången kläds 9.00

Christer Ryberg 0705261594

Kulturstigen

25/5 Vårotta Kristihimmelfärdsdagen kl.8.00

6/8 Loppis i Örsåsgården kl 10-14
19/8 Grillkväll vid Örsåssjön
28/10 Tacoskväll

Vi har blivit beviljade stöd för Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna veckor,
att göra stigen jämnare att gå. Sedvanligt Bingospel med Chans på Jackpott
Vi behöver hjälp att utföra ar- 10 000 kr. Ibland ”kryddar” vi med extrabetet. Om ni är intresserade av vinster! kl. 19.00-22.00. Välkomna !!!
att utföra ideellt arbete i trevligt sällskap hör av er!!!
Ni är alla lika välkomna att
delta i arbetet efter egen förmåga.

Stavgång i Strömsfors varje tisdag kl.10.00
Start vid anslagstavlan Välkomna !

För mer information Kontakta
Paul Karlsson 070-6296540
Eller
Karl-åke Carlen 073-5331592

Det blir 6 nummer vårt jubileumsår. De
kommer delas ut jämna månader.

Kommande Örsåsblad
Manusstopp är senast den tjugonde i föregående ojämn månad.

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud!

