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Läsvagnen
I oktober var Örsåsgården med i
ett läsprojekt. Vi fick till oss en
läsvagn fullastad med böcker,
möbler och lite annat diverse.
Den har farit runt i Sverige för att
öka läslusten hos alla. Den innehöll böcker för alla åldrar barn,
ungdom och vuxenböcker allt för
att stimulera läsandet i bygderna.

Hantverksjul på
Strömsfors Bruk firade
10 års Jubileum i år.
Marknaden
var välbesökt .
Vi tackar alla
Hantverkare
och Besökare
för i år och
önskar alla en
riktigt God Jul
och Gott Nytt
År.
Strömsforsgruppen!
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www.orsas.se

Tankar från Ordföranden
Då har snart ännu ett år gått, jag vill passa på att tacka alla som arbetat ideellt för
Örsås bästa under detta året.
Det är nu hög tid för oss alla att fråga sig vad vi gemensamt kan göra för vår
hembygd kommande år. Tänk på att samarbete stärker gemenskap! Kom gärna
till någon av oss i byalaget med förslag.
Hoppas vi ses på byalagetsårsmöte 13/3
Anders Pettersson 0739-791746 anders.c.pettersson@outlook.com

Byalagspeng
Det blir eventuellt fyra ansökningsomgångar per år. Information kommer finnas
på kommunenshemsida eller fråga Anders Pettersson 0739-791746.
Arbetsgången efter någon beviljas byalagspeng är att den sökande ska vända sig
till det byalag de sökt igenom och redovisa att de har de kostnader som de fått
ansökan beviljad för och får efter det pengarna. Det är för att kommunen vill att
byalagen ska hjälpa till att kontrollera att pengarna används enligt ansökan.

Grannsamverkan

Hej Alla Örsåsbor.
Den 22 november hade vi ett trevligt möte i Örsåsgården med er i grannsamverkan. Vi hade besök av Annika Stomberg polis, hon talade lite om vad som hänt i
vår kommun och även bristen av poliser i det här området. Lite tips fick vi också
om hur vi tillsmans kan arbeta för en bättre säkerhet i vår By.
Är det någon som är intresserad av att vara med vilket inte är betungande på något sätt, egentligen är det bara att ha ögonen öppna för det okända. Ni kan då
höra av er till mig så kommer ni att få polisens månadsutskick och eventuell annan information som t.ex. om något hänt då kan man vara uppmärksam.
Det finns skyltar hos mig om grannsamverkan, är det någon som är sönder eller
gammal så bör den bytas, hör av er då till mig.
Jag önskar er en riktigt GOD JUL och ett bra SÄKERT 2018.
Margaretha Bjälkemo m.bjalkemo@telia.com 0705 223643
www.orsas.se

Läsvagnen
Det arrangerades kåseriafton med
Ingegerd Samuelsson. Trubadurkväll
med Gunnar Carlberg. Författarbesök av Sofia Fritzson och Staffan
Kullneff som båda kommit ut med
varsin ny bok.
Vi hade Sagoyoga och familjeyoga
med Maria Öhrn. På Sagoyogan
hade vi bjudit in en förskoleklass
från Lamboskolan det blev mycket
uppskattat.
Det var även en barnteater Bokimpro
på besök. Verkligen rolig dom improviserade fram en teater med hjälp
av publiken och böcker. Rummet
som ställdes iordning i bygdegården
blev jättemysigt det kunde också besökas vid olika tillfällen.
En bokbytarhylla finns nu i bygdegården för alla att komma och byta
böcker.
En läsecirkel kommer att starta någon
gång efter jul. Vi har fått 10 böcker
från projektet så vi börjar med den Det
nionde brevet av Catrin Ormestad är du
intresserad av att vara med kan du höra
av dig till
Eva-Lena 070-839 77 09, Nanna 073501 02 17 eller Sussie 070-333 84 03
www.orsas.se

Urklipp från polisens nyhetsbrev
till grannsamverkansgrupperna
Hej!
Vi har fortsatt högt inflöde vad det gäller bostadsinbrotten och vi kan förmodligen räkna med att
brotten kommer fortsätta under ytterligare en period.
De västra delarna av vårt lokalpolisområde är fortsatt utsatt, vilket skiljer sig lite mot hur det har
sett ut över året. Det är kommunerna Borås, Lerum och Alingsås, som drabbas av flest bostadsinbrott.
Det märks verkligen att ni grannsamverkare är på hugget och att samverkan på allvar har börjat
komma igång, både i grupperna men också mellan polis och de olika grupperna. Vi får mycket
värdefull underrättelse och ni är flera som hör av er med tips, frågor och funderingar. Vår regionala brottssamordnare lyfter denna värdefulla samverkan i sin senaste regionala lägesbild.
ÅLDRINGSBROTT
Efter en lugn period gällande sk. åldringsbrott, har dessa tagit fart under perioden och det gäller
framför allt intrång i bostad med olika modus, såsom ”massage”, ”hantverkare”, ”fråga om vatten” samt ”karttrick”.
Då det har varit en våg med intrång i bostad, har information gått ut i Borås Tidning, i syfte att
varna målsägare och dess anhöriga för detta modus och göra allmänheten uppmärksam på personer och bilar som kan misstänka ha samband med dessa åldringsbrott. För er grannsamverkare är
detta inga nyheter. Polisen uppmanar alltid till stor försiktighet då det gäller olika typer av dörrknackning! Om man får påknackning av någon okänd kanske det finns möjlighet att öppna ett
fönster för att fråga vad ärendet gäller. Om man blir utsatt är vår rekommendation att ringa 112.
Det är av stor vikt att vi larmas till platsen omgående vid dessa händelser för att vi ska ha en rimlig chans att gripa gärningspersonerna. Försök att uppmärksamma signalement, ev fordon samt
riktning som gärningspersonerna har lämnat. Polisen arbetar givetvis med samordning med signalement och modus kring dessa personer.
DÖRRKNACKNING/ÅLDRINGSBROTT
Intrång i bostad – ”massage”
Vi har haft flera fall i Marks kommun där äldre målsäganden har fått besök av kvinnlig gärningsperson/er som mer eller mindre tvingat på målsäganden massage. Detta modus har inrapporterats
på flera håll senaste veckan runt om i landet och man kan misstänka att det kan röra sig om
samma gärningspersoner som rör sig över stora delar av landet.
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Intrång i bostad – ”flaska vatten ”
Ett äldre par i Sandared fick påhälsning av en kvinna (med trolig medgärningsman) som plötsligt
stod i deras hall och bad om att fylla sin medhavda flaska med vatten. Kvinnan gick ut i köket
och efter en kort stund lämnade hon bostaden. När målsägarens hustru kom hem, upptäckte hon
att altandörren står öppen och sedan ser paret att bostaden har blivit genomsökt.
Hantverkare
Flera anmälningar har inkommit i Alingsåsområdet gällande engelskspråkiga män som vill utföra
hantverkstjänster på målsägarens tak. Dessa gärningsmän är mycket påstridiga och i vissa fall har
de påbörjat arbetet utan husägarens godkännande. Dessa gärningsmän kräver stora summor
pengar.
Karttrick/visa vägen
När en målsägare precis hade kommit in genom sin lägenhetsport, klev två män in efter henne
och en av männen viftade med ett papper framför henne och bad om vägen till biblioteket. När
målsägaren kom in till sin bostad upptäckte hon att hennes plånbok var tillgripen och då hon kontaktade banken, meddelade kortet redan var spärrat, då tre misslyckade uttagsförsök hade gjorts
på kortet.
Antalet bostadsinbrott har ökat markant under september-oktober 2017 jämfört med 2016.

Inbrottstjuvarna undviker områden med grannsamverkan
I en intervjuundersökning med personer som begått inbrott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga eller helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med att sätta upp
skyltar- det krävs att de boende i området är vaksamma! Läs mer på samverkanmotbrott.se
Storhelger Nu närmar sig jul och nyårshelgerna och många är reser bort. Hjälp varandra
(skottning, post, belysning, parkera bilen på grannens uppfart någon kväll, rasta hunden på grannens trädgård, låt barnen bygga snögubbe i grannens trädgård…).
Använd fantasin för att skapa osäkerhet hos en ev gärningsperson!
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Hjärtligt välkomna till
Örsås Bygdegårdsförenings årsmöte den 23 feb.
OBS – tidigarelagt !!
Årsmötesförhandlingarna startar kl 18:30 och beräknas vara avklarat på ca 1 timma. Det är givetvis möjligt att ”hoppa årsmötet” och
ansluta till 19:30.
Därefter har vi trevligt samkväm med både mat och dryck.
Peter Åkessons Trio (Delar av Fia med knuff) står för underhållningen.

Välkomna till årsmötet och gör Er röst hörd –
eller bara kom för att träffa ”sockenbor” som ni
inte umgås med ”i vardagslag”.
Nyinflyttade har ju här chansen att lära känna sina nya
grannar!
Anmäl Er senast 16 feb till Birgit 628052 eller via e-post till
rolf@idehall.se
Sätt in 250 kr/pers på bankgiro 949-5524 för mat, dryck och underhållning.
Du kan också swisha oss på swishnummer 123 466 4157.
Glöm inte ange ert namn på inbetalningen.
Om frågor eller synpunkter – hör av Er till Rolf Idehall på
rolf@idehall.se
Styrelsen för Örsås Bygdegårdsförening
www.orsas.se

Tjugondagknut fest
14 Januari kl.15.00
I Örsåsgården
För traktens
alla barn
Dans runt granen
Pilkastning och
andra spel
Kaffeservering för
barn och vuxna
Jultomten kommer
på besök.

0325-62 71 50

Ring för
tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

Ulla Schillerås
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FÖRENINGSKALENDER

LED-belysning
www.ryberg5.se

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

0705-261594

14/1 Tjugondagknut fest kl. 15.00 i Örsåsgården

Kommande
Örsåsblad

23/2 Örsåsbygdegårdsförenings årsmöte kl.
18.30

Byalaget har bestämt att för
2018 fortsätta med 6 blad.

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 !!!

Planen är att dela ut Örsåsbladen jämna månader med manusstopp den tjugonde i före
gående månad.

13/3 Örsåsbyalagsårsmöte kl. 19.00

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

Kulturstigen
Vi hoppas att ännu fler
kommer gå den nu när vi gjort den mer tillgänglig
för fler med hjälp av leaderprojektet, jämnat ut hålor och över
rötter. Det kommer fortsättningsvis vara arbete med att underhålla leden, intresserade av arbete får gärna höra av sig till byalaget.

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

