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Skogsbingon 14/5 

Byalaget och bygdegårdsföreningen anordnade 

gemensamt en ”kort långpromenad” med frå-

gor, bingonummer och  lekar längs med leden. 

Den startade och slutade vid bygdegården gick 

utmed kulturstigen med en liten extra slinga i 

Röstorpskogen. Det delades ut priser till de tre 

bästa i varje gren. 

Runt 70personer deltog på något 

vis, gick promenaden, kom efter 

och anslöt till grillningen eller var 

med och höll i arrangemanget. 

Vi hoppas att vi kan göra det till en 

tradition att hålla en gemensam                                                                 

vår aktivitet 

Vi vill tacka de företag som generöst sponsrade oss med priser: Kinds Järn, 

Västkuststugan, Fyndlagret, Skandilock, Sysjo och Mikael och Birgit Heatorpet 
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Tankar från Ordföranden 

Jag tackar för ert förtroende att välja mig till byalagets ordförande. Nu ber jag 

er att inte gå hemma å  fundera på varför det ena eller andra inte görs, vänd er 

till någon av oss som är aktiva i byalaget med era idéer. Ni är ALLA väl-

komna att engagera er i byalaget efter egen förmåga, tänk gärna på det om ni 

tycker det borde göras mer. 

Min förhoppning är med att vi ska kunna samarbeta mer mellan alla förening-

arna som är verksamma i Örsås genom att skapa fler gemensamma projekt/

evenemang.  

En sak som jag tycker är viktig när det arrangeras något är att ALLA ska 

kunna känna sig lika välkomna nyinflyttad som infödd, gammal som ung. Att 

bemöta våra invånare olika stärker INTE bygemenskapen. 

Gå gärna in på orsas.se och titta under fliken fler föreningar och se hur många 

föreningar som är aktiva i Örsås, ändå är jag medveten om att det saknas en 

del föreningar där. Är ni med i någon av de hör gärna av er så även er förening 

finns med på hemsidan. Det blir sammanlagt mycket ideellt arbete som görs i 

vår trakt, om vi kan hjälpas åt mer mellan föreningarna tror jag vi kan göra 

mer för vår kära hembygd. Kom gärna med förslag!!! 

En eloge till  Anette  och Eva-Lena som kom med förslaget att vi skulle börja 

med Örsås egna korta ”långpromenad” skogsbingon som samarbetsprojekt  

mellan bygdegårdsföreningen och byalaget. 

Anders Pettersson 

Grannsamverkan 

Om ni har trasiga skyltar eller vill ha fler kontakta ert grannsamverkan ombud 

eller hämta skyltar efter överenskommelse hos Morgan Johnsson tel. 628085. 

Kom ihåg att meddela grannar om ni åker bort på semestern så att  de kan vara 

observanta.  

Har ni frågor gällande grannsamverkan, kontakta: Carina Gullander tel. 0325-

30012 alt. gullander@telia.com    
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Midsommarfirande den 24 juni 2016.  
Kl. 09.00 samlas vi för att klä stången. 

 Kaffestugan öppnar kl. 14.30. 

 Stången reses kl.15.00. 

 Sedvanlig underhållning och dans kring stången.  

Tombola och glassförsäljning. 

 VÄLKOMNA!  

Örsås hembygdsförening 

Sommarfest på Strömsfors Bruk 

Lördag 11 juni kl. 11.00-16.00 

Vi firar in sommaren i Strömsfors! 

Lokala utställare inspirerar med bland annat trädgårdsartiklar, in-

redning, frukt, bär och blommor. Möt Kinds Järn, Villa Ströms-

fors, Hjärtat Hem & Interiör, Svenljunga Handelsträdgård, Smedja 

T & B med flera. 

Skattjakt för barnen, lotterier och servering. 

Entré: 20kr/person 

Varmt välkommen! 

Strömsforsgruppen 
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För drygt två år sedan köpte Hökerum Bygg AB, Villa Strömsfors. Sedan dess 
har renoveringen och restaureringen pågått. Vi har gjort allt vi kan för att villan 
snart ska få glänsa i samma prakt som hon gjorde i början av 1900-talet. Efter 
sommaren planerar vi att villan ska vara helt färdigställd och redo för uthyrning.  
 
Det är säkert många som funderat på vad det ska bli och vad som ska hända i 
Villa Strömsfors. Vi kommer att hyra ut villan i sin helhet till företag och privat-
personer för konferenser och event. Säkert kommer vi att ha julbord och som pri-
vatperson kan man också komma under vissa specifika helger för att njuta av vil-
lan och omgivningarna. 
 
När man är gäst hos oss ska man känna sig välkommen, sedd och väntad. Vi 
kommer att hålla en hög service mot gäster men utan att det blir pretentiöst. Våra 
medarbetare ska vara alerta och vilja ge service till andra. Fram mot sommaren 
och hösten kommer vi att sätta ihop vår personalstyrka för timanställning i villan. 
Det vi kommer att söka är bland annat kock, serveringspersonal, städpersonal 
och trädgårdsmästare. Skulle du vara intresserad kan du redan nu skicka din an-
sökan till oss. 

Vi hoppas på ett härligt samarbete med bygden och ser fram emot att få väl-
komna våra framtida gäster till villan och till Strömsforstrakten. 
 
Varma hälsningar, 
Carin Victorin för Villa Strömsfors 
Email; carin.victorin@villastromsfors.se 

Mobil; 070-827 29 57 
 

mailto:carin.victorin@villastromsfors.se


         www.orsas.se 

Följande söndagar är Hembygdsgården 

öppen i sommar:  
3/7, 10/7, 17/7,24/7 och 31/7. Kl.15.00 

Då serveras kaffe med hembakat dopp.  

Välkomna! 

Örsås hembygdsförening 

Grillkväll 20/8 vid ÖrsåssjönGrillkväll 20/8 vid Örsåssjön  

Grillglöden beräknas vara klar 17.30Grillglöden beräknas vara klar 17.30  

Tipspromenad från 16.00 för de som vill komma lite tidigare och umgåsTipspromenad från 16.00 för de som vill komma lite tidigare och umgås   

Nytt för i år är att vi kommer ha en musiker, tack vare byalagspengen kostar Nytt för i år är att vi kommer ha en musiker, tack vare byalagspengen kostar 

det inget extra varken för er eller föreningarna.det inget extra varken för er eller föreningarna.  

Det vore trevligt om ni bjuder med nära och kära, även de som flyttat ifrån Det vore trevligt om ni bjuder med nära och kära, även de som flyttat ifrån 

Örsås så det blir lite av en återvändare kväll. Där gamla som nya och utflyt-Örsås så det blir lite av en återvändare kväll. Där gamla som nya och utflyt-

tade örsåsbor träffas och förhoppningsvis har det trevligt.tade örsåsbor träffas och förhoppningsvis har det trevligt.  

Tar ni med mat och dryck ,så står vi för grillglöd.                                            Tar ni med mat och dryck ,så står vi för grillglöd.                                            

Vid dåligt väder finns partytält uppställt!                                                         Vid dåligt väder finns partytält uppställt!                                                         

För er som har svårt att ta er ner till sjön, ta kontakt så ordnar vi hjälp ner!För er som har svårt att ta er ner till sjön, ta kontakt så ordnar vi hjälp ner!  

Vid frågor kontakta Anders Pettersson 0325Vid frågor kontakta Anders Pettersson 0325--628119 eller 0739628119 eller 0739--791746791746  

Ett samarbete mellan föreningar i ÖrsåsEtt samarbete mellan föreningar i Örsås  

Uthyrning av byggnadsställning               

Ring och boka                                                    

Christer Ryberg   0705-261594 
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Styrelsen består av: 

Anders Pettersson 

Codruta Barbos 

Andreas Linusson 

Margareta Bjälkemo 

Ulla-Britt Nyberg 

Suppleanter  

Carina Gullander 

Karl-Åke Carlen 

Roteombud är: 

Holm  Ove Nyberg  

Bullsäng Conny Axell , Paul 

Karlsson  

Assmebro Jessica Bäck   

Enesbo-Borred Arne Tibell    

Tittebo Karl-Åke Carlen   

Örsås Byalagsstyrelse och roteombud 

Vår gemensamma hemsida orsas.se 
Vi som arbetar med hemsidan är tacksamma om NI kommer med förslag på 

hur vi kan utveckla sidan, vad saknar ni för information?  

Har ni några bilder som visar era ”smultronställen” ni vill visa upp för om-

världen? 

Ni får gärna mejla förslag på material till hemsidan,                                         

till anders.c.pettersson@outlook.com 

Byalagspengen 
Höstens ansökning är bestämd till  senast 15/10. 

Börja redan nu fundera på om ni har några lämpliga idéer att ansöka om bya-

lagspeng till.  

Regler och riktlinjer hittar ni på Svenljunga kommuns hemsida. 

Om ni har frågor om byalagspengen får ni gärna höra av er till Anders Petters-

son tel 628119/0739-791746 eller anders.c.pettersson@outlook.com 
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0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Loppis i Örsåsgården  

Söndagen 7 Augusti kl.10-14  
Hyr ett bord eller kom och fynda  

För 7: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. 

Bokning Anne Larsson tel. 070-2835468 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 



FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet, kontakta ditt roteombud! 

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

Kontakta Anders Pettersson 628119/0739-791746 

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

 

11/6  Sommar fest på Strömsforsbruk kl.11.00-

16.00 

24/6 Midsommarfirande vid hembygdsgården, 

mer info se sidan 3 

3/7  Kaffeservering vid hembygdsgården 

Kl.15.00 

10/7 Kaffeservering vid hembygdsgården 

Kl.15.00 

17/7 Kaffeservering vid hembygdsgården 

Kl.15.00 

24/7 Kaffeservering vid hembygdsgården 

Kl.15.00 

31/7 Kaffeservering vid hembygdsgården 

Kl.15.00 

7/8 Loppis i Örsåsgården 10.00-14.00 

 

20/8 Grillkväll vid örsåssjön 

 

Bingo i Örsåsgården jämna veckor Sedvanligt 

Bingospel med Chans på Jackpott 10 000 kr. 

Ibland ”kryddar” vi med extravinster!  Ons-

dagar kl. 19.00-22.00. Välkomna !!! 

Stavgång i Strömsfors varje tisdag   kl.10.00 

Start vid anslagstavlan Välkomna !  

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Kommande            

Örsåsblad 

Höst nr 2016 planeras de-

las ut runt mitten på sep-

tember. Manusstopp 21 

Augusti 

Jul-vinter nr planeras de-

las ut under första halvan 

av december. Manusstopp 

15 November. 

Vill ni ha med något i bla-

den skicka det  till                         

an-

ders.c.pettersson@outlook.c

om 

Kom ihåg att om ni vill ha 

information om aktiviteter 

utskickad med infomejlen  

SKA de varit med i Ör-

såsbladet och på Ströms-

fors eller Örsås hemsida. 

http://www.ryberg5.se

