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Du är

ÖRSÅSBLADET
ÅRGÅNG 9 NUMMER 1
VÅREN 2016

Tänkvärt

Örsås byalags årsmöte 14/3

Det är bättre att diskutera en sak utan att
fatta beslut, än att fatta
beslut utan diskussion.

Kl. 19.00 i Örsåsgården

Personer som inte
kommer i tid, slösar
med andras tid som om
den vore deras egen.
Leta inte efter fel, leta
efter förtjänster
Om du ger din vän en
fisk så blir han mätt för
en dag, men om du lär
honom fiska så blir han
mätt hela livet.

Ni kommer väl ihåg att alla som bor i örsås är en
del av örsås och därmed automatiskt medlemmar
i vårt byalag.
Ni är alla välkomna att engagera er efter egen förmåga i byalaget!
Kom därför på årsmötet istället för att gå hemma och
knyta näven i fickan och tycka att det borde göras
mer.

Tillsammans har vi större möjlighet
att göra mer för vår gemensamma
hembygd!!!
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika
O.B.S Ingen anmälan krävs
Varmt välkomna styrelsen
www.orsas.se
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Tankar från Ordföranden
Vårt arbete i byalaget är ideellt, därför så kan det ibland vara svårt att få tiden att räcka
till. Vi behöver därför fler människor från stugorna som kan engagera sig i byalaget i
framtiden!
Tänk på att byalagen har en betydligt större möjlighet att påverka kommunen i frågor
som är viktiga för oss här ute på landsbygden än om någon enskild person försöker
driva en fråga själv. Just därför är det viktigt att så många som möjligt är med och gör
sin röst hörd.
Ni har väl inte missat att ni kan söka byalagspeng genom oss i byalaget, gå in på
www.svenljunga.se och läs mer om byalagspengen.
Har ni synpunkter eller förslag på vad vi kan göra för vår bygd, tveka inte!
Ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen eller något av roteombuden.
Önskar er alla en härlig senvinter och att ni ger er tid för mys i stugorna innan ljuset
har återvänt helt och hållet.
Vid tangentbordet: Carina Gullander

Grannsamverkan

Nu när solen börjar titta fram igen och våren snart är på väg så gäller det att hålla extra
koll. Genom att vi fortsätter hjälpas åt att hålla både öron och ögon öppna i bygden och
notera misstänkta bilar som åker omkring i vår bygd så kanske vi kan få ha våra saker i
fred.
Nu på senvintern/våren åker ju många iväg på skidsemestrar eller en sväng till varmare
breddgrader och det är då ännu viktigare att man vidtar åtgärder som har avskräckande
effekt.
Glöm inte att be vänner eller grannar hjälpa till med att göra huset så ogästvänligt som
möjligt för eventuella tjuvar. Som jag har sagt innan använd timer på lampor, radion,
TV:n och tänk på att om det kommer snö så är det viktigt att det är skottat även när man
inte är hemma.
Gå gärna in på www.polisen.se där man kan söka på inbrott och komma till deras egen
sida där de ger förebyggande tips och råd, men även hur du ska göra om du varit utsatt
för t.ex. inbrott.
Ser ni något misstänkt ta kontakt med någon av oss i Grannsamverkan.
Tips och observationer som kan sättas i samband med bostadsinbrott eller liknande lämnas till polisen, på telefon 114 14 Vid PÅGÅENDE brott ring 112!
Om alla hjälps åt kanske vi kan mota bort de som objudna försöker ta sig in.
Har ni frågor gällande grannsamverkan, kontakta: Carina Gullander tel. 0325-30012 alt.
gullander@netatonce.net

www.orsas.se
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Årsmöte för Örsås Revesjö Röda Korskrets.
Måndagen den 22 februari kl 19 i Örsåsgården.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och diskussion
om det kommande året.
Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Reservera Lördagen
14 Maj
Valborgsmässoafton
Fira

på Stinsens Åker

för en

i Strömsfors kl 18.00

Långpromenad runt kulturstigen
med omnejd

Välkomna
Strömsforsgruppen .

grillning och lekar

Titta gärna in på vår hemsida
stromsforsgruppen.se

Mer information

Vi finns också Facebook

kommer på
orsas.se
www.orsas.se
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Ni är hjärtligt Välkomna till
Örsås Bygdegårdsförenings årsmöte den 12 mars.
Årsmötesförhandlingarna startar kl 18:00 och beräknas vara avklarat på ca 1 timma. Det är givetvis möjligt att ”hoppa årsmötet” och
ansluta till 19:00.
Därefter har vi trevligt samkväm med både mat och dryck. Bar
finns.
Nick Borgen (We are all the winners..) står för underhållningen
som bland annat består av ett Musikkryss som vi lagvis lätt (?) löser.

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 7 mars 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 628166
alt. ovan mailadress.
Styrelsen för Örsås Bygdegårdsförening
www.orsas.se
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Ni kommer väl ihåg att byalagspengen finns
Alla är välkomna att söka Byalagspeng. Senaste ansökningsdag 15/3 och 15/9
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 och utbetalning till?
Den sökande tillsammans med byalaget skickar ansökan på avsedd blankett till
ansvarig kommunal tjänsteman som sedan vidarebefordrar ansökan till byalagsrepresentanterna. Till ansökan skall offerter/underlag som verifierar kostnaderna bifogas. Om underlag saknas har byalagsrepresentanterna rätt att avslå ansökan. 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.
Beslut om ansökan ska beviljas eller avslås avgörs av fyra byalagsrepresentanter som är geografiskt fördelade samt ansvarig tjänsteman.
Riktlinjer för vad för gruppen inte beviljar bidrag för är:


Mat/fika till vuxna



Enskilda stöd för företagsinvesteringar



Fastighetsunderhåll

Mer information finns på svenljunga.se .
Har ni frågor om byalagspengen kontakta Anders Pettersson 0739-791746 el.
anders.c.pettersson@outlook.com
www.orsas.se
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The Cadillac Band
kommer till Örsåsgården
22 april. Förra året tog
biljetterna slut. Reservera snarast till
rolf@idehall.se eller
628166 för att vara säker
på plats.

Sommarfest på Strömsfors Bruk
Lördagen den 11 Juni 11.00- 16-00
Välkomna
Strömsforsgruppen
Titta gärna in på vår hemsida stromsforsgruppen.se Vi finns också Facebook

Arbetsdag vid
kulturstigen 23/4
Kl.9.00 vid kulturstigens parkering.
Kom med ett gott humör!
Vi bjuder på korv och bröd till er som
kommer.

Asfaltsgranulat
Perfekt på din gårdsplan eller varför
inte på din väg.
Utlastning kommer att ske i Maj
beroende på väder.
Avhämtning eller fixar vi transport
mot extra kostnad.

Ta med egen dryck

Kostnad 100kr m3+moms

Varmt välkomna Örsås
byalags styrelse

tel.0738-451029 Andreas
070-6566417 Conny
www.orsas.se
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Gamesa-Vindkraftspark vindåsen
Gamesa Energy Sweden AB har den 30 december 2015 kommit in med en
återkallelse av sin ansökan om vindkraftsparken vindåsen.
Med anledning av att Gamesa har återkallat sin ansökan avskriver miljöprövningsdelegationen ärendet från vidare handläggning.
Det återstår väl att se hur utvecklingen för vindkraft fortsätter.

En ”ny” gammal stol i
Hembygdsföreningens samling
Örsås hembygdsförening har fått en stol i gåva från Ingvar & Britt Knutsson, Denna stol kallade Ingvar ”Kyrkestolen” han ropade in den på auktion
på Stommen vid kyrkan på 50-talet, det sades då att den stått i Örsås gamla
kyrka riven på 1850-talet. Tomas Johansson auktionshallen i Limmared har
tidsbestämt stolen till 1700-1750-talet ev. äldre. Stolen är i ek, det är troligt
att stolen stått i kyrkan. 100% säker kan man aldrig vara, men ett trevligt

Ring för

0325-62 71 50

tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

Ulla Schillerås
www.orsas.se
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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
Kommande
Örsåsblad
Sommar nr 2016 planeras
delas ut första halvan av
Juni. Manusstopp 15/5.
Höst nr 2016 planeras delas
ut runt mitten på september.
Manusstopp 21 Augusti

Kontakta Anders Pettersson 628119/ 0739-791746

20/2 pubkväll en/afterskin är INSTÄLLD
22/2 Årsmöte för Örsås Revesjö Röda Korskrets. Kl.19.00 i Örsåsgården
5/3 Barn teater Kl.11.00 i Örsåsgården
12/3 Örsås bygdegårdsförenings årsmöte
Kl.18.00, Anmälan
14/3 Örsåsbyalags årsmöte kl.19.00 i Örsåsgården
22/4 The Cadillac Band i Örsåsgården, Anmälan till bygdegårdsföreningen

Vill ni ha med något i bladen 23/4 Arbetsdag vid kulturstigen kl. 9.00
skicka det till
30/4 Valborgsfirande i Strömsfors kl. 18
anders.c.pettersson@outlook.c 14/5 Långpromenad mer info senare på orsas.se
om
11/6 Sommar fest på Strömsforsbruk kl.11..0016.00
Kom ihåg att om ni vill ha
information om aktiviteter
Bingo i Örsåsgården jämna veckor Sedvanligt
utskickad med infomejlen
Bingospel med Chans på Jackpott 10 000 kr.
SKA de varit med i ÖrIbland ”kryddar” vi med extravinster! Onsdagar
såsbladet och på Strömsfors
kl. 19.00-22.00. Välkomna !!!
eller Örsås hemsida.
Stavgång i Strömsfors varje tisdag kl.10.00
Start vid anslagstavlan Välkomna !

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud!

