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Midsommarfirande
vid
Örsås hembygdsgård
2015-06-19
Kom och var med och klä
stången. Vi börjar kl 9.00.
Tag med blommor!

Vindkraft i Örsås???
Samhällsbyggnadsnämnden sa nej till Gamesas
projekt vindåsen på deras möte den 12 Maj. Vi får
följa händelseutvecklingen.
Västragötalandsregionen har ansökt om att få
bygga två vindkraftsverk på Risa

Örsåssjöns badplats

Kaffestugan öppnar kl. 14.30
Stången reses kl.15.00
Vi har haft en arbetsdag då vi röjde slänten ned
mot badplatsen, utökade parkeringen och jämnade
Medverkande: Spelmän från ut gräsmattan lite.
trakten och sång av lokala
förmågor, uppvisning av
Kindsnejdens folkdanslag.
Dans kring stången.
Tombola, glassförsäljning.
VÄLKOMNA! ÖRSÅS
HEMBYGDSFÖRENING.

Ett stort tack till: Hedareds Sand & Betong som
sponsrade med material, Bertil Pettersson som
släppt till mer mark å material och de frivilliga
som ställde upp och arbetade.
Vi hoppas ni får en trevlig badsommar och att vi
ses där den 22/8 på grillkvällen.
Byalagets styrelse
www.orsas.se

Tankar från Byalaget

Många bäckar små blir till en stor å! Om bäckarna
inte flyter samman riskerar de tyna bort i en håla istället för att utveckla sin gemensamma kraft.
Vi önskar fler Örsåsbor vill engagera sig gemensamt för Örsås framtid,, har ni
åsikter, idéer kontakta gärna någon i byalaget.

Grannsamverkan
Det har varit en del inbrott på olika ställen, nån handväska några dunkar bensin
och verktyg nånstans.
Det är därför viktigt att ni säger till om ni ser skyltar som är sönder, eller kanske
finns det platser som ni boende tycker att det borde vara skyltar uppsatta på,
tveka inte att kontakta ert roteombud. Ni som har möjlighet får gärna hjälpa till
att byta ut eller sätta upp nya skyltar. Vi som arbetar med grannsamverkan är
beroende av alla er som bor i Örsås, ni ser troligen om skyltar är skadade eller i
dåligt skick innan oss.
För att hålla skyltarna i så bra skick som möjligt tar vi tacksamt emot tips på trasiga eller dåliga skyltar.
För övrigt vill jag att ni alla tänker på att det är viktigt att det ser bebott ut även
om man inte bor i huset/stugan hela sommaren. Om ni ska resa bort, be gärna
grannen klippa gräset.
Flytta gärna runt på saker i trädgården/parkeringen och häng ut tvätt och framförallt glöm inte tömma postlådan!
Håll gärna ögona öppna för folk som slänger avfall i vår vackra natur. Det är
olagligt att dumpa avfall på annans mark oavsett vad det är för något!!!
Har ni frågor gällande grannsamverkan, kontakta: Carina Gullander tel. 032530012 alt. gullander@telia.com

www.orsas.se

Grillkväll 22/8
Vi har glädjen att än en gång bjuda in er med anknytning till Örsås till en trevlig kväll vid Örsåssjöns strand.
Tipspromenad och tända grillar står vi för, ni får ta med er något att grilla å
dricka. Mer information kommer senare.

Varmt välkomna

Loppis i Örsåsgården
Söndagen 2 Augusti kl.10-14
Hyr ett bord eller kom och fynda
För 6:e året i rad anordnar bygdegårdsföreningen den stora loppisen i Örsås,
Svenljunga. Förra året fanns ca. 100 bord, 150 personer stod i kö för att komma
in när dörrarna öppnades
Välkommen att hyra ett bord eller sälj från bilen för 100 kr per bord/plats.
Begränsat antal platser, först till kvarn.
Arr. Örsåsbygdegårdsförening. Servering finns.
Anne Larsson tel. 070-2835468

Tredje gången gillt!
Söndagen den 25 oktober är det dags för en ny Inspirationsdag i Örsåsgården.
På denna mässa för kropp och själ kommer det att finnas många olika utställare.
Föredragshållarna ger dig nya kunskaper.
Mässan är öppen från klockan 11- 15.
Vill du vara med som utställare? Hör gärna av dig så kanske det går att ordna!
Örsås Revesjö Röda Korskrets
www.orsas.se

Örsås egna hemsida www.orsas.se
Ni har väl surfat in på den hoppas vi. Vad tycker ni? Ni är välkomna med synpunkter på hur vi kan utveckla den. Hur tycker ni att vi ska visa upp vår hembygd med bild och text på bästa sätt? Vad vill ni att vi ska ha med på hemsida
som inte finns där nu?
Hör gärna av er till Anders Pettersson tel. 0739-791746 el. mejla
anders.c.pettersson@outlook.com

Riktlinjer Byalagspeng
Den totala potten för Byalagspengen är 200 000 kr per år. Året är uppdelat i två
ansökningsperioder; höst och vår. Sista ansökningsdatum är alltid den 15/3 och
den 15/9.
Alla är välkomna att söka Byalagspeng.
Kriterierna för ansökan är:
Insatsen ska gynna allmänheten i bygden
Insatsen ska gynna den lokala utvecklingen
Du kan söka för investeringar och aktiviteter
Ansökan skall gå genom byalaget
Hur går ansökan till?
Den sökande tillsammans med byalaget skickar ansökan på avsedd blankett till
ansvarig kommunal tjänsteman som sedan vidarebefordrar ansökan till byalagsrepresentanterna. Beslut om ansökan ska beviljas eller avslås avgörs av fyra byalagsrepresentanter som är geografiskt fördelade samt ansvarig tjänsteman. Representanterna utses på kommunens höstmöte för byalagen varje år.
Fördelningen är en representant enligt följande områden med tillhörande byalag:
Kindaholm, Kalv, Håcksvik, Östra Frölunda, Mårdaklev,
Högvad, Mjöbäck ,Överlida, Holsjunga,
Axelfors, Ullasjö , Redslared, Örsås, Revesjö,
Lysjö, Hillared, Sexdrega, Roasjö
www.orsas.se

Gruppen kan välja att bevilja hela eller delar av det sökta beloppet. Beviljat
bidrag betalas ut till tillhörande byalag som i sin tur betalar bidraget vidare.
Senast tre månader efter angivet slutdatum av projektet ska den/de sökande
tillsammans med byalaget skicka en återrapporteringsrapport till kommunen
för redovisning. Utbetalat bidrag som inte har använts och överskrider 1000 kr
ska betalas tillbaka till kommunen.
Tänk på! Då vi strävar efter att vara en kommun för alla ska insatsen om möjligt vara tillgänglighetsanpassad
Beslut om bidrag sker senast tre veckor efter sista ansökningsdatum. Då handläggningstiden är kort skickas med fördel ansökningar in löpande för att underlätta gruppens arbete. Ansvariga byalagsrepresentanter finns presenterade
på Svenljunga kommuns hemsida.
Ansökningsblanketter och återrapporteringsblanketter finns på kommunens
hemsida eller kontakta Anders Pettersson, anders.c.pettersson@outlook.com
eller 0739-791746.

Att tänka på om ni tänker lämna in en ansökan
När första ansökningsperiodens ansökningar behandlades sas det att:
Byalagspengen inte bör gå till normalt underhåll.
Byalagspengen inte bör gå till administration.
Byalagspengen inte bör gå till mat för vuxna.
Det är bra om ansökningarna är väl genomtänkta och vad pengarna ska användas till är specificerade.
Första omgången av byalagspengen delades bland annat ut till,
Annonsering av kindaholmshelg, bygdespel i Lerbäcksbyn, marknadsförning
av öppet arkiv vid Mårdaklevs hembygdsgård, stöd till inköp av mattcurling
till ett par ställen, ute gym i Holsljunga, m.m.
Om ni har frågor angående byalagspengen kan ni kontakta Anders Pettersson
0739-791746
www.orsas.se

Informationsmejl för Örsås
Vi har skapat en mejllista som ska vara ett komplement till Örsåsbladet och Örsås hemsida, när det gäller att sprida information av samhällsnyttig och föreningslivskaraktär.
T.ex.


Misstänkta bilar / iakttagelser



Efterlysningar av folk å fä



Påminnelser för evenemang som är annonserade i Örsåsbladet och
på orsas.se. eller strömsfors hemsida om de äger rum lite längre efter
Örsås-bladets utdelningar.



Inbjudan till aktiviteter som bestäms och är mellan Örsåsbladens utdelningar



Information från kommunen till byalagen t.e.x byalagspengen om det behöver ut före nästa blad

För er som vill få något utskickat med mejllistan
Inbjudan/påminnelser för aktiviteter/evenemang SKA ha varit publicerade i Örsåsbladet OCH på orsas.se eller Strömsfors hemsida före om någon möjlighet
funnits.
Misstänkta bilar och efterlysningar av folk å fä skickas ut snarast möjligt
Informationsmejlen kommer skickas ut vid "behov". Till en början relativt restriktivt för att känna oss för.
kontakta oss via info@orsas.se när ni önskar få något utskickat, vid brådskande
ärenden ring Christer eller Anders.
Efter startmejlet har vi skickat ut för, påminnelse om trädgårdsmässan i Strömsfors m.m, för flera stölder i Borred och vindkraftsinformation inför kommunens
beslut.
Vill ni vara med på listan gå in på orsas.se och registrera er eller skicka ett mejl
till info@orsas.se om att ni vill vara med.
Anders Pettersson och Christer Ryberg
www.orsas.se

Vi tackar Hedareds Sand & Betong som sponsrade med material till vårt arbete vid badplatsen.

Gör ditt klipp på salongen i Risa
0325-62 71 50

Ring för

070-375 06 62

tidsbeställning

Ulla Schillerås

Följande söndagar är Örsås Hembygdsgård öppen i sommar:
28/6, 5/7, 12/7, 19/7 och 26/7 kl. 15.00 – 17.00
Då serveras kaffe med hembakat dopp.
VÄLKOMNA!

www.orsas.se

FÖRENINGSKALENDER

LED-belysning

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

www.ryberg5.se

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

0705-261594

Kontakta Anders Pettersson 628119/0739-791746

19/6 Midsommarfirande vid Örsås Hembygdsgård för mer info se framsidan
28/6 Kaffe Söndag hembygdsgården kl.15

Kommande
Örsåsblad

5/7 Kaffe Söndag hembygdsgården kl.15

Höstnumret planeras delas ut
under andra halvan av september. Manusstopp 1/9

26/7Kaffe Söndag hembygdsgården kl.15

Jul-vinter numret planeras delas ut under första halvan av
december. Manusstopp 15/11
Vill ni ha med något i bladen
skicka det till
anders.c.pettersson@outlook.com

Vi ber er att respektera datum för manus
stopp. Om det är problem
meddela före om ni vill försöka
få med något senare.

Citat
En oärlig och ond vän bör
fruktas mer än ett vilddjur; ett
vilddjur kan skada din kropp,
men en ond vän kommer såra
din själ. /Budda

12/7 Kaffe Söndag hembygdsgården kl.15
2/8 loppis i Örsåsgården
22/8 Grillkväll vid Örsåssjön
25/10 Inspirationsdag I Örsåsgården arr.
Röda korset
Bingo i Örsåsgården jämna veckor Sedvanligt Bingospel med Chans på Jackpott
10 000 kr. Ibland ”kryddar” vi med extravinster! Onsdagar kl. 19.00-22.00. Välkomna !!!
Stavgång i Strömsfors varje onsdag kl
10.00 Start vid anslagstavlan Välkomna !

Uthyrning av byggnadsställning
Ring och boka
Christer Ryberg 0705-261594

