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Tänkvärt
Liten reflex lyser upp stor
man.
En lien gärning
är bättre än en
stor ogärning.
Hemligheten
med lycka är att
beundra utan
begär.
Den dagen kommer då vintern
frågar: vad
gjorde du hela
sommaren?

Grillkvällen 19 Augusti
Vi hade tur med
vädret och humöret var på topp,
det sjöngs både
gamla goda låtar
och en för icke
grillkvällsbesökare okänd till
ljudet av PerIvars dragspel.
Några var modiga och testade badtempraturen.
Den sedvanliga tipspromenaden med frågor om Örsås
vanns av Meta Idehall.
Vi som var där saknade er som inte kom, hoppas vi ses
vid Örsåssjöns strand 2018!

www.orsas.se

Tankar från Ordföranden
Nu har ännu en sommar gått och hösten här med sina färger.
Det är roligt att se att vårt samarbetsprojekt, grillkvällen har blivit en tradition
som drar folk från Örsås alla hörn. Något att tänka på när man vill starta nya
evenemang/traditioner, sök samarbete för mer gemenskap i vår bygd.
Ni är alla välkomna att engagera er i byalaget och arbeta för vår bygds framtid.
Ni kommer väl ihåg att alla som bor i Örsås är medlemmar i byalaget utan medlemsavgift.
Har ni idéer om vad vi bör göra för Örsås bästa kom gärna till någon av oss som
är engagerade i byalaget och låt oss se om vi kan genomföra det gemensamt.
Anders Pettersson anders.c.pettersson@outlook.com 0739-791746

Hej alla grannsamverkare.
Jag var på ett intressant möte med polisen i söndags. Först lite repetition sedan
fick vi höra mycket intressant av Lena Matthijs, hur de har planerat både demonstrationen på lördag och det stora EU mötet senare i höst som kommer att ske i
Göteborg. Hon tog också upp lite om hur hennes böcker har kommit till.
Det kommer att bli ett möte med hela Örsåsgruppen ganska snart, ska bara bestämma tid och plats. Kanske finns det någon ny som vill vara med, hör då av
dig till mig.
Men till dess bör ni vara uppmärksamma för Allhelgonahelgen brukar vara den
mest inbrottsaktiva helg, mörkret börjar ju att falla ganska snabbt nu.
På sidan 5 finns lite ”tips” från polisens nyhetsbrev till grannsamverkansgrupperna, ni som är/vill engagera er i grannamverkansgruppen och uppger er mejladress till Margareta Bjälkemo kommer få polisens nyhetsbrev/info i sin helhet.
Väl mött
Margaretha Bjälkemo
070522344

m.bjalkemo@telia.com
www.orsas.se

Det är väl ingen konst att
läsa
Detta är ett projekt som pågår medans Örsåsbladet
görs å delas ut så ni får ta det som information om
vad som varit och kommer.
Ett projekt i Örsås bygdegård under veckorna 40–42

3 okt 9.15-10.45 Sagoyoga med Maria Örn från Viskafors för
förskoleklassen från Lamboskolan.
3 okt 17.00 Familjeyoga med Maria Örn från Viskafors I bodegan Örsåsgården. 60 kr max 2 barn/förälder. Anmälan 073- 501
02 17, nanna77@yahoo.com
5 okt 17.00-19.00 Vardagskåserier på dialekt med Ingegerd
Samuelsson från Uti bôgda.
50 kr med fralla & kaffe. Anmälan 070-839 77 09,
miel@netatonce.net
9 okt 14.00-19.00 upptäckardag bland böckerna från
läsvagnen. Fika finns att köpa
www.orsas.se

13 okt 19.00 Trubadurkväll med Gunnar Carlberg. 150 kr inkl.
Pulled pork med tillbehör.
Vi bläddrar i kokböcker. Anmälan 070-333 84 03 pohllilja@gmail.com Senast 9/10
15 okt 14.00-19.00 Bokbytardag. Fika finns att köpa.
20 okt 18.00 Barnteater 5–8 år Bokimpro En bibliotekarie/
berättare-två improvisatörer Gratis. Max 70 pers. Korv och
bröd finns till försäljning. Anmälan 070-333 84 03,
pohllilja@gmail.com
22 okt 15.00 Bokcafé med författarbesök Sofia Fritzon samt
Staffan Kullneff. Båda har med sina nya böcker. Fika finns att
köpa
En bokbytarhylla kommer fortsättningsvis att finnas i källaren på Örsåsgården.
En bokcirkel kommer även att starta upp under vintern.
Projektet stöttas av Bygdegårdarnas Riksförbund, Studieförbundet vuxenskolan, Kulturenheten Svenljunga

Hantverksrundan 2017
14-15 oktober kl. 10-16
Foldrar med karta finns hos varje utställare
Hantverkare visar och säljer sina hantverk i
Svenljunga och Tranemo kommuner

www.orsas.se

Grannsamverkan
Minska sannolikheten för utsatthet
Nedan följer en beskrivning av ett förhållningssätt i syfte att förebygga bostadsinbrott utifrån ett kriminologiskt perspektiv.
För att ett brott ska begås krävs det enligt rutinaktivitetsteorin att en motiverad
gärningsperson och ett lämpligt brottsobjekt sammanträffar i tid och rum, utan
att det finns någon kapabel beskyddare/väktare närvarande. Rutinaktivitetsteorin påvisar att frånvaron av ett av dessa element förhindrar brott. En av de primära åtgärderna som kan genomföras för att öka kapaciteten hos väktare är att
öka både den formella och informella kontrollen genom till exempel grannsamverkan. Utifrån ovan teori kan följande rekommendationer ges:
Öka ansträngningen genom att…
ü Gör brottsobjekt mer svåråtkomliga (lås, larm, belysning)
ü Kontrollera tillgången till bostäder och uthus
Öka risken genom att…
ü Underlätta den naturliga övervakningen
ü Minska anonymiteten
ü Utnyttja platsansvariga (ta hjälp av dina grannar)
Minska belöningen genom att…
ü Dölj brottsobjekt
ü Ta bort brottsobjekt
ü Märk egendom

Med andra ord– vi kan göra skillnad genom
att hjälpa varandra!!!
www.orsas.se

www.orsas.se

Hantverksjul på Strömsfors Bruk
11 november kl. 10.00-15.00
I år firar Hantverksjul på Strömsfors Bruk 10 år och förutom att våra fantastiska hantverkare finns på plats händer
bland annat följande under dagen:
Staffan Kulneff är på plats och säljer sin tredje bok
För alla barn blir det tomtejakt och såklart något fint från
tomtens säck
Mat, dryck, glögg och lotterier
Och en och annan överraskning…

Julen börjar i Strömsfors! Välkomna!

0325-62 71 50

Ring för
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.
Kontakta Anders Pettersson 628119/0739-791746

www.ryberg5.se
0705-261594

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

3-22/10 Läsvagnen i Örsåsgården se mer
information inne i bladet
13/10 Trubadurkväll i Örsåsgården
28/10 Tacoskväll

Kommande
Örsåsblad

11/11 Kl. 10.00-15.00Hantverksjul på
Strömsfors Bruk

Planeras delas ut i december.
Manusstopp 20/11

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 !

Kulturstigen
Vi har fortfarande endel arbete kvar att göra med att göra leden tillgängligare för fler som ett leader projekt. Målet är att det ska gå relativt enkelt att ta sig runt med barnvagn och permobil. Vi hoppas att
det gör att fler kommer besöka den kommande år.

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud!

