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Tänkvärt 

Den som Inte 

är beredd att 

förlåta andra 

förstör den 

bro den själv 

en gång 

måste gå 

över 

 

Vem som 

helst kan 

älska dig när 

solen skiner. 

I stormarna 

är där du lär 

dig vem som 

bryr sig 

Grillkvällen 20/8  
Det var över 70per-

soner som trotsade 

vädrets makter och 

kom till badplatsen. 

Vi klarade oss bra 

från regnet när det 

kom under tälten. 

Per-Ivar var och spe-

lade han gick runt 

bland borden och 

sjöng vad folk öns-

kade. 

Årets tipspromenad 

bestod av frågor från strömsforsgruppens och Örsås hemsi-

dor. Ett stort tack till er som hjälpte till med förberedelserna 

och till er som  kom och gjorde kvällen trevlig. 

 Vi som var där saknade er som inte kom!  
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Tankar från Ordföranden 

Nu har sommaren passerat och vi har kommit in i första höstmånaden och Örsås 

är sig likt?  

Hur vill ni Örsås ska vara i framtiden??? Oavsett om vi vill ha det som det är nu 

eller om vi vill ha förändringar tror jag att det krävs att vi hjälps åt och kämpar 

för det VI vill ha. Det förutsätter att vi pratar om hur vi vill vår hembygd ska 

vara. Har ni åsikter och idéer är ni välkomna att höra av er. 

Var rädda om varandra, alla ni som bor i Örsås är mycket viktiga för bygden, för-

sök att  bemöta alla lika ”gammal som ung nyinflyttad som infödd”. 

Om någon har missat det har byalaget ingen medlemsavgift ni som bor i Örsås är 

en del av Örsås och därmed automatiskt medlemmar i vårt byalag! 

Anders  Pettersson tel. 0739-791746 mejl. anders.c.pettersson@outlook.com 

              Byalagspengen  
Sista ansökningsdag för höstens ansök-

ningar är  den 15 oktober. Om ni har 

några idéer som passar kriterierna för 

byalagspengen passa på att utnyttja 

möjligheten att ansöka om pengar. 

Kriterierna för ansökan är:  

Insatsen ska gynna allmänheten i 

bygden  

Insatsen ska gynna den lokala ut-

vecklingen  

Du kan söka för investeringar och 

aktiviteter  

Ansökan skall gå genom byalaget  

Insatsen ska vara hållbar  

 

 

Riktlinjer för vad för gruppen inte be-

viljar bidrag för är: 

Mat/fika till vuxna  

Enskilda stöd för företagsinvestering-

ar  

Fastighetsunderhåll  

 

Till höstens ansökningar finns det ca 

130tusen att dela ut så ta gärna chansen 

Vid frågor får ni gärna höra av er till 

Anders 0739-791746 eller an-

ders.c.pettersson@outlook.com 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Arena dagen den 1 0ktober    

Svenljungas Tranemos och Västarvets vecka . Två berättarstunder 

vid Strömsforsbruk kl. 11.00  och kl.13.00  Fri entré 

Vi har öppet caféet 10.00-16.00 i gamla brandstationen. 

Välkomna / Strömsforsgruppen  

 

Hantverksrundan 8-9 Oktober 

Kl.10.00-16.00 i bodegan i Örsåsgården 

 

Julmarknad den 12 november i Strömsfors 

Vi slår upp portarna kl 11.00 -16.00  ett 100 tal lokala hantverkare. 

Servering Tomten kommer med  godis till alla  barnen  Lotterier  

Välkomna / Strömsforsgruppen 



Nästa Örsåsblad!  

 Jul-vinter nr planeras delas ut un-

der första halvan av december. 

Manusstopp 15 November. Tänk 

på att få med aktiviteter för minst Januari och Februari!                                    

Vill ni ha med något i bladen skicka det  till anders.c.pettersson@outlook.com 

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna 

plats. 

Kontakta Anders Pettersson 628119 

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

1/10 Arena dag på Strömsforsbruk 

8-9/10 Hantverksrundan i Örsåsgården 

Kl.10.00-16.00 

12/11 Julmarknad på Strömsforsbruk 

kl.11.00-16.00 

Bingo i Örsåsgården jämna veckor Sed-

vanligt Bingospel med Chans på Jackpott 

10 000 kr. Ibland ”kryddar” vi med extra-

vinster!  Onsdagar kl. 19.00-22.00. Väl-

komna !!! 

Stavgång i Strömsfors varje tisdag   

kl.10.00 Start vid anslagstavlan Väl-

komna !  

FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

Loppis 2016 i Örsåsgården 

För 7:e året i rad anordnade Bygdegården den stora loppisen 

Nytt för i år var auktion med Nylanders auktioner ett trevligt tillskott för både 

publik och auktionsförrättare. Karl-Magnus som höll i auktionen var mycket 

nöjd och bokade till nästa år. Kundrekord blev det, uppskattningsvis 1000-

1500 personer besökte loppisen. Tack till alla som hjälpte till, utan er hade det 

inte gått att genomföra. Nästa år anordnas loppisen som vanligt 1:a Söndagen i 

Augusti redan nu kan du anmäla ditt intresse till Anne 070-2835468. 

LOPPIS ÄR POPPIS 

Anne & Christer 

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Har fyra kattungar 

som behöver nytt hem  

Christer Ryberg 

0705-261594 

http://www.ryberg5.se

