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Vi dansar ut Julmarknaden i Stömsforsbruk
julen i
Portarna slogs
upp kl.11.00
Örsåsgården den 12 NovemFör traktens alla barn
och vuxna
8 Januari kl.15.00
Pilkastning

ber. Det kom
ca 1500 förväntans fyllda
besökare för att
handla av
knappt hundratalet hantverkare som sålde
av sina verk.

Dans kring granen till
levande musik
Det var även flera hjälporganisationer som gjorde vad de kunde för
Kaffeservering
Besök av tomten

att samla in medel för sina ändamål, bland annat var Örsås-Revesjö
rödakors där.

Örsås

Tack alla hantverkare och besökare som gjorde vår Hantverksjul.
Ett stort tack till alla som ställde upp och arbetade
Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt år .

bygdegårdsförening

Strömsforsgruppen

www.orsas.se

Tankar från Ordföranden
Först vill jag tacka ALLA som på något vis jobbat ideellt för Örsås bästa under
året, ingen nämnd och ingen glömd.
Inför detta numret var det en som tyckte jag skulle skriva om skillnaderna mellan
föreningarna här i Örsås. Jag tycker det är bättre att vi pratar om vad som förenar
oss, vår gemensamma hembygd, och utgår därifrån i vårt arbete eller när vi beskriver våra föreningar . Vi arbetar alla för vår by eller någon del av den på något vis samtidigt som vi är beroende av den och varandra.
Vi är alla en del av Örsås och vad vi gör påverkar Örsås och varandra.
Tänk gärna till, vad kan vi alla göra mer för att hjälpas åt för Örsås, hur vill vi
vår by ska vara i framtiden? Om ni vill veta mer om föreningarna gå gärna in på
orsas.se och läs mer om de föreningarna som finns nämnda där, saknar ni er förening där se gärna till att även den finns representerad under fler föreningar.
Ni är alla lika välkomna att engagera er i byalaget i den mån ni kan och vill,
oavsett hur länge ni bott här i Örsås.
Anders Pettersson

Byalagspengen
Nuvarande ansökningsperiod går ut 15Mars. Mer information om byalagspengen
finns på www.svenljunga.se har ni fler frågor om den får ni gärna kontakta Anders Pettersson tel.0739-791746 eller mejl anders.c.pettersson@outlook.com

Grannsamverkan
Grannsamverkan är en av de enskilt effektivaste förebyggande åtgärdrena mot
brott. Var uppmärksamma på vad som händer i vår bygd, hjälps åt att hålla koll
hos varandra när ni inte är hemma. I pappersupplagan av bladet är det ett mitten
blad med grannsamverkan information
www.orsas.se

Grannsaverkan
I mittuppslaget finns kontaktombuden för Örsås grannsaverkan.
Kommunpolisen skickade ut lite information som finns här under.
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att vara uppmärksamma på vad som händer i
vår bygd om ni vill vara mer aktiva och hjälpa till att driva på i vår grannsaverkan grupp kontakta gärna vårt huvudkontaktombud Carina.
Carina Gullander 0325-30012
Ledet Kilatorpet 070-7712669
51294 SVENLJUNGA
Eller
Byalagetsordförande Anders tel.0739-791746 eller mejla
anders.c.pettersson@outlook.com

Rattstölder

Se upp! Utländska ligor far fram i Sverige för att stjäla rattar. Det bilmärke
som verkar vara attraktivast är nyare BMW. Två gripna i Halland under hösten MEN det verkar finnas nya tjuvar. Har även varit i vårt område!!

Bostadsinbrott

Bostadsinbrottsvågen har tagit fart i Lokalpolisområde Borås. På drygt en månad (slutet på oktober-nov) har det rapporterats in ett 40-tal bostadsinbrott.
Det gods som tagit är mestadels smycken, elektronik och kontanter. Var vaksamma!!!!
I Mark har de framförallt varit inbott i kommunens södra delar (4 st) samt
centrala delar i Skene och Kinna (6 st). Ett inbrott i fritidshus under perioden.
I Svenljunga har vi haft villainbrott spridda i kommunen (3 st) samt inbrott i
fritidshus i kommunens södra del (4 st).
Vid villainbrotten har tjuven gått in via baksidan av bostaden, genom altandörr eller fönster/källarfönster. Gällande altandörren har fönstret krossats och
gällande fönstren har man oftast brutit karmen.
Vi har för närvarande två misstänkta gärningsmän som är frihetsberövade för
misstanke om Grov stölder genom inbrott.
www.orsas.se

Låste du bilen?

En ny metod för att stjäla från bilar är att använda en så kallad störsändare. Det är en elektronisk apparat som blockerar/ stör ut den signal som
bilnyckeln sänder till bilen när du trycker för att låsa och eventuellt också
larma den.
• Kontrollera därför

att din bil är låst när du lämnar den. Annars
är det fritt fram för gärningsmannen att öppna den olåsta och
olarmade bilen och tömma den på innehåll.
• En störningssändare kan variera i utseende och storlek. Den ser
vanligen ut ungefär som en handhållen kommunikationsradio
med en eller flera antenner.
• Om du inte kan låsa din bil med nyckel när du parkerar på en större
p-plats, och det inte beror på dåliga batterier, så ber vi dig att ringa
polisen och vara vaksam på personer i den närmsta omgivningen.

Person rekar i bostadsområde?

I Brämhult observeras en vad UL uppfattar som vit skåpbil. Den
släpper av en person vid fastigheten och åker och vänder på gatan.
Mannen upplevdes som stressad och av utländshärkomst.
Ford Ranger Grå

Misstänkt rekning

Förra veckan iakttogs aktuell bil reka utanför
Länghem, Tranemo kommun. Bilen
är en röd Peugeot med slovenskt reg.nr.

www.orsas.se

Yoga
Örsås Bygdegårdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Vill undersöka om det finns intresse för en nybörjarkurs i Yoga. Vi tänker start Torsdag v 3 kl.
19,00. Passet tar ca 90 min
Vi håller på i 17 veckor fram till v 20. Alltid torsdagar.
Lokalen är Bodegan i Örsåsgården.
Vi kan vara 12-15 deltagare.
Kostnad och ledare är i skrivande stund ett frågetecken.
Är du intresserad maila eller smsa;
Susanne Pohl Lilja
pohllilja@gmail.com

Nu eller aldrig har
du chansen att påverka
skolans organisation i
vår kommun genom att
ingå i arbetsgrupper
som bildas i januarifebruari.
Mer information finns
på www.svenljunga.se
Tänk på att det
påverkar våra
barns framtid

070-333 84 03

Ring för

0325-62 71 50

tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

Ulla Schillerås

www.orsas.se

FÖRENINGSKALENDER

LED-belysning

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna
plats.

www.ryberg5.se

Kontakta Anders Pettersson 628119/0739-791746

0705-261594

8/1 Kl.15.00 Dansar ut julen i Örsåsgården

Kommande nummer

13/5 Skogsbingo

Vi planerar dela ut vår numret
under andra halvan av Februari
Manus stopp 1/2

Bingo i Örsåsgården jämna veckor, 14/12 sista
för året sen juluppehåll till 11/1 2017.Sedvanligt
Bingospel med Chans på Jackpott 10 000 kr.
Ibland ”kryddar” vi med extravinster! Onsdagar
kl. 19.00-22.00. Välkomna !!!

Vill ni ha med något i örsåsbladen mejla
anders.c.pettersson@outlook.com

gärna i god tid.
Har ni idéer om hur vi kan utveckla örsåsbladet får ni gärna
höra av er till oss i byalaget och
hjälpa oss att göra det bättre.
Nästa år är det tionde året med
vårt nyhetsbrev som är till för
att alla örsåsbor ska ha möjlighet att få samma information.

Eller mejla på anders.c.pettersson@outlook.com

19/1 Ev. Yoga i bodegan i Örsåsgården se annons

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

www.orsas.se
I varje förening som står bakom hemsidan finns
någon som har hand om hemsidan, om ni vill ha
med något under händer i örsås eller har annat
material som passar för hemsidan kontakta den i
den förening som ni är aktiv i. Om ni inte är aktiva i någon av de föereningarna kan ni mejla:
anders.c.pettersson@outlook.com eller kontakta
hembygdsföreningen eller bygdegårdsföreningen

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi er alla från oss alla
Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud!

