
FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

Vill din förening vara med här bjuder vi 

på denna plats. 

Kontakta Anders Pettersson 628119 

Eller mejla på an-

ders.c.pettersson@tele2.se 

8/3 Bygdegårdsföreningens årsmöte 

13/3  Örsås byalagets årsmöte 

Bingo i Örsåsgården Onsdagar jämna 

veckor 

Stavgång i Strömsfors varje tisdag kl 

10.00 Start vid anslagstavlan Välkomna !  

 

 

Gör ditt klipp på salongen i Risa 

Ring för 

tidsbeställning 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Fiberföreningen 
Det är viktigt att man har grävt fram sin 
slang, alternativt sträcker man ut den i sin 
fulla längd åt det håll man tänkt ta in den, 
ett förslag är att man fäster slangen på t ex 
en bräda/stolpe som man ställer eller slår 
ner i marken invid huset där den ska in så 
kan fiberblåsaren måtta till och blåsa i rätt 
längd på fibern och ni kan gräva ner 
slangen senare.  

Tänk på att fibern är lite ömtålig och den 
ska inte böjas för skarpt. 

Titta gärna på www.orff.se . Vi försöker att 

hålla den så uppdaterad vi kan. 

 

Fiberföreningens ordförande 

Ove Nyberg 

Du är 

inbjuden  
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Örsås Revesjö fiberförening 

Just nu pågår blåsning och justeringar i västra 
delen (Revesjö) av vårt område och plöjning i 
den nord och sydöstra delen (Örsås). 

Slutjusteringen av projekteringen i Strömsfors är 
klar och det innebär att den sista biten i Röstorp 
och Strömfors kan göras klart som sista del i 
projektet. 

Strax har vi alla komponenter på plats för med-
lemmarnas installation och vi kommer att infor-
mera områdesrepresentanterna och fylla på 
med mer information på hemsidan kring detta. 

Dokumentet tjänsteavtal/vilande anslut-
ning kommer också i samband med detta. 

Vi kommer att fakturera ytterligare en gång all-
deles snart för att stärka kassan inför de sista 
delarna. Projektet följer vår plan och vi har växt 
med 50 stycken medlemmar.  

Fortsättning sista sidan 

Örsås byalag finns på facebook 

Kallelse till årsmöte 

för Örsås byalag. 
Boka in torsdagen den 13 mars 

kl.19.00 i Sockenstugan. 

Kom och framför era åsikter så att vi 

gemensamt kan driva de frågor som vi     

Örsåsbor tycker är viktiga. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar och 

fika. 

 

Ni kommer väl ihåg att vi inte har nå-

gon medlemsavgift. ALLA ni som bor 

i Örsås är en del av Örsås och därmed 

självklart välkomna i byalaget!!! 

 

Alla Örsåsbor är välkomna! 

Väl mött styrelsen! 

http://www.orff.se


Örsås byalag finns på facebook 

Tankar från ordförande 
 
Vintern kom och vintern gick, själv hade jag föredragit att den stannade kvar betydligt längre än så. 

Jag tar ju hellre snö och kallt än det här blaskvädret som det varit några veckor nu och hela hösten 

också för den delen. Men vädrets makter rår vi inte över. 

 

En annan sak vi däremot skulle kunna påverka är det här med vindkraftens vara eller inte vara. Vi i 

byalaget har fått in protester mot den tilltänkta vinkraftsparken Vindåsen som ska byggas i Örsås. 

Som vi skrev om i förra bladet så skulle Gamesa anordna en resa som sedan blev förskjuten till 

vecka 3 och det senaste budet var att den skulle bli av vecka 6 eller 7. Även dessa veckor är nu till 

ända och jag har inte hört ett ljud från Gamesa sedan vecka 3.  

Just nu lägger jag inte ner någon mer tid på deras eventuella resa, då jag anser att de bara verka 

köra med mycket snack och lite verkstad.   

Protestlistor är gjorda och med lite hjälp så hoppas jag att dessa ska kunna cirkulera runt i hela 

bygden och gärna även i angränsande berörda delar.  

 

Vi behöver 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 vik-

tiga 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. 

 

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 
Under julhelgerna och början januari har det tyvärr förekommit en hel del inbrott i flera delar av 

Svenljunga och likaså i vår del och detta är tråkigt, men vi får trots detta inte sluta hoppas att vi 

kan lyckas mota bort så många inbrott som möjligt genom att vara vaksamma och hjälpa våra gran-

nar när de är bortresta. 

Vi måste fortsätta hjälpas åt att hålla både öron och ögon öppna i bygden och notera misstänkta 

bilar som åker omkring i vår bygd. 

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.  

 

Nu på senvintern/våren åker ju många iväg på skidsemestrar eller en sväng till varmare breddgra-

der 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.   Forts. nästa sid 

 
Örsås byalag finns på facebook 

Tänkvärt 

Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja. 

Sagt ord och kastad sten kan inte tas tillbaka. 

Hämden är en varm rätt, som bäst avnjuts kall. 

"Vännens örfil är ärligt menad, fiendens kyssar vill 

bedra”. 

Örsås Bygdegårdsförening 

 har årsmöte den 8 mars. 

 

Ta chansen att träffas, diskutera och påverka både Örsåsgårdens och traktens framtid 
under trevliga former.  

Alla är inte medlemmar men hälsas välkomna ändå – det finns även möjlighet att teckna 
medlemskap efter årsmötet. 

Årsmötesförhandlingarna startar kl 18:00 och beräknas vara avklarat på ca 1 timma. 

Därefter har vi trevligt samkväm med både mat och trubadur som också kommer att 
arrangera ett Musikkryss som vi lagvis lätt(?) löser  

 

Så slut upp på 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 lördagen den1 mars till Birgit 628052 eller via e-post till rolf@idehall.se   

Om frågor eller synpunkter – hör av Er till Rolf Idehall 628166 alt. ovan 
mailadress. 

Styrelsen för Örsås Bygdegårdsförening 

      Grannsamverkan                                
Tips och observationer som kan sättas 

i samband med bostadsinbrott 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@telia.com 

http://www.polisen.se
mailto:rolf@idehall.se
mailto:gullander@telia.com

