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Valborg på
Stinsens Åker
Strömsfors
Måndag 30 april
kl. 18.00
Våreld, tal och
underhållning.
Medtag gärna
egen fikakorg.
Fri entré
Vårtalare: Anders
Leijonhielm
Svenljunga Ungdomsorkester
(SUO) underhåller

Örsås Byalags årsmöte
13 Mars Kl.19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar å smörgåstårta. Ni får gärna komma med förslag om hur vi
gemensamt kan arbeta för vår hembygd.

Räddningstjänsten kommer
och informerar
Vi kommer ha grannsamverkanskyltar /ta upp beställningar för de som vill ha.
Kom ihåg att i byalaget har vi ingen medlemsavgift bor ni i örsås är ni en del av Örsås och därmed automatiskt medlemmar i vårt byalag.

ALLA Örsåsbor är lika välkomna!!!
www.orsas.se

Tankar från Ordföranden
Nu börjar vintern närma sig sitt slut, årsmötestider, ni är alla välkomna att komma på byalagets
årsmöte 13/3 kl. 19.00 i Örsåsgården, hoppas vi ses där.
Byalaget med hjälp av ”kommunen” (tack Emelie) har hjälpt Örsåsgården att synas på rätt ställe
på Google Maps, tidigare stod det Örsåsgården på Örsås hembygdsgård (vilket det även gjorde i
”google my business rutan”) vilket resulterade i att folk körde fel och någon/några troligen gav
recensioner på fel ställe. Det är nog något vi alla måste hjälpas åt att uppmärksamma, felaktigheter om vår bygd på internet så de kan försöka ändras.
Vi kan aldrig bli för många som vill samarbeta för Örsås in i framtiden, engagera er gärna för
vår bygd på det vis ni känner för å kan och sträva efter att hjälpas åt , många bäckar små blir till
en stor å!
Ni får gärna höra av er till mig med förslag och idéer om vad vi gemensamt kan göra bättre för
Örsås.
Anders Pettersson 0739-791746 anders.c.pettersson@outlook.com

Inspirationskväll landsbygdsutveckling
Hur arbetar andra kommuner med landsbygdsutveckling? Kom och inspireras.
Värnamo kommun tar nu fram en utvecklingsprocess ”learning by doing” för landsbygdsutveckling. Modellen har namngets
till Värnamo kommuns modell för landsbygdsdialog.

Var:

Medborgarhuset, Östra Frölunda

Lyssna till landsbygdsutvecklaren Anna
Theorell skildrar processen i dag, inhämtade erfarenheter och mottagandet av
landsbygdsdialogerna. Anna lyfter fram
verktyg för tillvägagångsätt samt de utmaningar de råkat på under resan.

17.00 Anna Theorell berättar om Värnamo
modellen

Adress: Isabergsvägen 1, 512 63 Östra
Frölunda
Program:
16.30 fika och mingel

18.00 frågor och diskussion
Anmälan

Alla är välkomna. Din anmälan ska skickas
till emelie.romland@svenljunga.se eller
susann.gustafsson@tranemo.se senast den
1 mars. Ange namn, kontaktuppgift och
När: tisdagen den 6 mars klockan 16.30 eventuella allergier.
- 19.00
OBS! Begränsat antal platser, först till
kvarn.
Vad: Inspirationskväll landsbygdutveckling

www.orsas.se

Röstmottagare
Det är valnämnden som ansvarar
för att rekrytera röstmottagare till
vallokalerna på valdagen den 9
september 2018. I arbetsuppgiften
som röstmottagare ingår, bland
annat att
Upprätthålla god ordning i vallokalen
Ta emot röster och lägga dem i
urnan
Hjälpa de väljare som ber om det
Granska och räkna rösterna efter
vallokalen stängt
Är du intresserad att medverka gå
in på kommunens hemsida. Arvode kommer att utgå per timma.
www.svenljunga.se

Strömsfors
Valborg på Stinsens Åker
Måndag 30 april kl. 18.00

Fri entré
Sommaröppet på Strömsfors Bruk
Fredag 15 juni kl. 13.00-16.00
Lördag 16 juni kl. 11.00-16.00
Söndag 17 juni kl. 11.00-16.00
Alla dagar:
Filmvisning: Pyttebanan och reklamfilm
”Svenske”
Vernissage: Anita Johansson, Svenljunga
Servering med våffelcafé.
Fri entré.
Söndag 17 juni kl. 13.00-16.00
Thomas Johansson, Antik & Antikvariat Tranan
(Limmareds Auktionshall)
värderar dina antikviteter. Max 3st/person.
Hantverksjul på Strömsforsbruk 17 November
Mer info www.stromsforsgruppen.se

Ring för

0325-62 71 50

tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

Ulla Schillerås
www.orsas.se

FÖRENINGSKALENDER

LED-belysning
www.ryberg5.se
0705-261594

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna
plats.
Kontakta Anders Pettersson 628119/0739-791746
Eller mejla på anders.c.pettersson@outlook.com
13/3 Örsås byalags årsmöte kl.19.00
30/4 Valborg på stinsens åker kl.18.00

Skogsbingo 12/5
En långpromenad i Örsås vackra
natur, på ca 6km, nytt för i år
”barnvagnsvänlig” (kulturstigen
är gjord betydligt mer tillgänglig) , med frågor, bingospel och
lekar/tävlingar.
Avslutas med grillning och prisutdelning. Sällskapspel för utomhusbruk kommer finnas
Start och mål bakom Örsåsgården
Ett samarbete mellan Örsås bygdegårdsförening och byalag

Landsbygdsriksdagen
Hela Sverige ska leva kan eventuellt sponsra hör av er till
HSSL Sjuhärad Margaretha
Bjälkemo för mer information
tel. 0705223643 mejl
m.bjalkemo@telia.com

12/5 skogsbingo kl.14.00 start å mål vid Örsåsgården
15-17/6 Sommaröppet på Strömsforsbruk 11-16
Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna veckor, Sedvanligt Bingospel med Chans på Jackpott 10 000 kr.
Ibland ”kryddar” vi med extravinster!
kl. 19.00-22.00. Välkomna !!!
Stavgång i Strömsfors varje tisdag kl.10.00 Start vid
anslagstavlan Välkomna !

Se mer under, händer i Örsås på
www.orsas.se/stromsforsgruppen.se

