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Tänkvärt 

Bättre ett ärligt nej än 

ett falskt ja. 

Det krävs ett helt nytt 

sätt att tänka för att lösa 

de problem vi skapat 

med det gamla sättet att 

tänka.   Albert Einstein 

Den omtanke som visas 

idag, kan bära frukt i 

morgon.                     
Mahatma Gandhi 

Den stora tragedin är 

inte de onda människor-

nas brutalitet utan de 

goda människornas tyst-

nad.    Martin Luther King 

9 Mars kl.19.00  
Har Örsås byalag årsmöte i Örsåsgården 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.                            

Senaste informationen om Gamesas nya ansökan 

om vindkraftspark. 

Kom gärna och framför idéer och åsikter om vad vi       

Örsåsbor kan göra gemensamt för vår hembygd. 

Emmelie Romland kommer och pratar om byalags-

pengen och sitt arbete som  kommunutvecklare lands-

bygd/turism på Svenljunga kommun. 

Ni kommer väl ihåg att vi inte har någon medlemsav-

gift ALLA som bor i Örsås är automatiskt medlem-

mar i byalaget.                                                

Varmt välkomna styrelsen!!! 
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Byalagspengen 
Varje år avsätts 200 000 kr till lokalutveckling i form av Byalagspeng. Byalags-
pengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi 
tillsammans kan utveckla vår kommun. 
Byalagspengen är tänkt att vara ett enkel och smidigt stöd att söka för dem/de som 
har idéer som kan utveckla vår kommun. Beslut om vem/vilka som får stöd ligger 
nära kommunens invånare då besluten fattas av en Byalagsgrupp. 
Byalagsgruppen består av fyra representaner som är geografiskt fördelande samt 
en ansvarig tjänsteman. Forts. sid 6 

     Tankar från ordförande 

 

En sak vi arbetade på förra våren va ju det här med vindkraft och jag har nu fått 
tillsänt mig en ny omgång med dokument som är inlämnade av Gamesa. Vi i bya-
laget arbetade ju mycket tillsammans med Martin Lagerqvist och flera andra bya-
lag och föreningar med detta under många timmar förra året. Vi gjorde namnin-
samling och många va med och skickade in skrivelser till kommunen. Nu ser det 
ut som att vi återigen får ta tag i detta och det känns inte så kul när vi lagt ner så 
mycket tid redan innan. Men som sagt det är lika bra att ta tjuren vid hornen och 
ta nya tag. Vi får se hur vi ska gå tillväga denna gång. 
 

I år ska vi fortsätta vårt arbete med att röja på Röstorpsleden samt försöka oss på 
att få lite bättre ordning vid badplatsen. Då vi arbetar ideellt 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 som vi 
skrev om i förra bladet. 
 

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 lju-
set har återvänt helt och hållet. 
Vid tangentbordet: Carina Gullander 
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Örsås-Revesjö Rödakorsets Årsmöte 

Hålls i Örsåsgården den25 februari klockan 19.00 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Planering av åretsverksamhet. 

Välkomna styrelsen 

Årsmöte för Örsås Bygdegårdsförening  
hålls den 14 mars kl 18:00. 

Krister Classon med band står för dansen. 
 Matservering. Även "icke medlemmar" välkomna.  

Notera i kalendern 
 och anmäl er till rolf@idehall.se eller 0325-62 81 66. !!  

 
Välkomna ! 

Örsås hembygdsförening 

Planerar ha sitt årsmöte i April 

 

 

Gör ditt klipp på salongen i Risa 

Ring för 

tidsbeställning 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 
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Föredragningslista TILL ÅRSMÖTE 2014 

Örsås Byalag den 9 mars 2014 kl.19.00 

I Örsåsgården  

Sedvanliga årsmöteshandlingar 

   

1. Mötets öppnande. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Anmälan om protokollförare. 

4. Val av två justeringsmän 

5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts. 

6. Godkännande av föredragningslista. 

7. 2014 års verksamhetsberättelse. 

8. Kassörs rapport. 

9. Revisorernas berättelse. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

12. Val av styrelsens ordförande. 

13. Val av revisorer med suppleanter. 

14. Val av valberedning. 

15. Senaste informationen om Gamesas nya ansökan om vindkraftspark 

16.Övriga ärenden. 

17. Mötet avslutas. 

 
 

Kaffe och fika. 

Väl mött Styrelsen! 

 
Emelie Romland från kommunen kommer ut och informerar om byalagspengen. 
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Verksamhetsberättelse 2014 

 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
 

Ordinarie 
 

Styrelseledamot Carina Gullander (2014-2015) 
Styrelseledamot Ulla-Britt Nyberg (2014-2016) 
Styrelseledamot Anders Pettersson (2014-2016) 
Styrelseledamot Anders Leijonhielm (2013-2015) 
Styrelseledamot Codruta Barbos (2013-2015) 
 

Suppleanter 
Styrelsesuppleant Ove Nyberg (2013-2015) 
Styrelsesuppleant Karl-Åke Carlén (2014-2016) 
 
 

Revisorer var Morgan Johnsson och Ronny Johnsson 
 

Valberedningen har under året bestått av Fredrik Lundquist – sam-
mankallande och Tomas Gunnarsson. 
 
 

5 protokollförda styrelsemöten har hållits under året 
 
 

Aktiviteter 

1. Årsmöte 

2. Färdigställt reparationen av raststugans tak på Röstorpsle-
den 

3. Anordnat namninsamling mot vindkraftsparken i Örsås, samt 
varit med och anordnat informationsmöte om vindkraft. 
4. Vi har utkommit med 4 stycken Örsåsblad under året 
5. Tillsammans med övriga föreningar anordnat en grillkväll i 
augusti vid Örsåssjön 

6. Tillsammans med övriga föreningar startat en hemsida 
www.orsas.se 

 

http://www.orsas.se/
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Riktlinjer Byalagspeng  

Den totala potten för Byalagspengen är 200 000 kr per år. Året är uppdelat i två ansökningspe-

rioder; 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 kom-

munal tjänsteman som sedan vidarebefordrar ansökan till byalagsrepresentanterna. Beslut om 

ansökan ska beviljas eller avslås avgörs av fyra byalagsrepresentanter som är geografiskt för-

delade 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 

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 återrapporte-

ringsrapport till kommunen för redovisning. Utbetalat bidrag som inte har använts och över-

skrider 1000 kr ska betalas tillbaka till kommunen.  

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.  

Tänk på! Då vi strävar efter att vara en kommun för alla ska insatsen om möjligt vara tillgäng-

lighetsanpassad  
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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 ogästvän-
ligt 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 läm-
nas 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 

Från Fiberföreningen 

I februari har vi haft fiber i åtta månader och för de allra flesta fungerar det all-
deles utmärkt!  

Tyvärr drabbades vi av ett kort strömavbrott och en olycklig rotvälta med 
massa följdproblem. Vi vill därför påminna om att vår information kommer via 
hemsidan vid driftstörningar, försök att nå den via mobil eller via någon som 
har tillgång till internet.                                                                            
NetatOnce har i dagsläget inte bemanning på helger men vi diskuterar och för-
söker hitta bättre lösningar på informationsproblemet. 

För fiberföreningen Ove Nyberg 

http://www.polisen.se/
mailto:gullander@netatonce.net
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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 anders.c.pettersson@outlook.com 

25/2 Örsås-Revesjö rödakors årsmöte kl.19.00 i Ör-

såsgården 

27/2 The Cadillac Band med "Nostalgi Rock´n Roll & 

Rockabilly Tour 2015" kommer till Örsåsgården  Bil-

jettbokning  via rolf@idehall.se eller 0325-62 81 66. 

9/3 Örsåsbyalags årsmöte kl.19.00 i Örsåsgården 

14/3 Örsås bygdegårdsförenings årsmöte kl.18.00 i Ör-

såsgården Anmälan! 

29/3 Trädgårds mässa  kl.11-16 Strömsforsbruk 

Valborgsfirande  i Strömsfors mer info senare på 

Strömsfors hemsida 

Bingo i Örsåsgården jämna veckor Sedvanligt Bingo-

spel 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 !  

Örsås    

hemsida 

Har ni några vackra 

naturbilder som 

speglar vår vackra 

hembygd eller idéer 

om hur vi kan ut-

veckla hemsidan 

hör gärna av er till   

 gullander 

@netatonce.net 

Nästa  

nummer         

Planeras delas ut un-

der början av juni. 

Vill ni ha med något 

i sommar bladet 

skicka det till        

anders.c.pettersson@ 

outlook.com 

Senast 15/5 

mailto:gullander@netatonce.net
mailto:gullander@netatonce.net

