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Skogsbingon 13 Maj 
Det blev en trevlig till-

ställning med flera star-

tande och ännu fler som 

anslöt till grillningen ef-

teråt. Skogsbingon best-

od av en ca 6km långpro-

menad med frågor, 

bingonummer och lekar 

längs leden. 

Lekarna var att kasta ring-

ar, ”jucka långt” och boll-

plank. Frågorna var små-

knepiga, utan svarsalter-

nativ.  

Vi ses väl 12Maj 2018! 

Det var ett evenemang i 

samarbete mellan byalaget och bygdegåprdsföreningen. 

Grillkväll 

2017 

19/8 
Skriv gärna in 

det i era kalend-

rar. Mer inform-

ation och inbju-

dan kommer 

senare, både på 

hemsidan och i 

era postlådor. 

Per-Ivar har lo-

vat att komma i 

år igen. 

 

Alla Örsåsbor 

är välkomna 
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Tankar från Ordföranden 

Nu är sommaren här, då kan jag med glädje meddela er som inte sett det att vi 

har fått en ny brygga vid badplatsen i Örssåsjön och en ny fin toalett i backen 

ner mot sjön. Jag hoppas det kan skänka glädje  till de som besöker badplatsen. 

Vi har påbörjat arbetet med att göra kulturstigen tillgängligare  för barnvagnar 

m.m. 

Kom ihåg att verkligen försöka att få alla örsåsbor att känna sig lika välkomna 

till evenemang /aktiviteter. 

Sen är det ju den eviga frågan vad kan vi gemensamt göra (människor och för-

eningar). För att främja vår bygd nu och inför framtiden, tänk på det om 

någon tycker det görs för lite, det är med gemensamma krafter vi blir starkare 

på samma vis som många bäckar små blir en stor å! 

Ni är alla välkomna att engagera er i Örsås byalag, och gemensamt arbeta för 

vår hembygds bästa. Vi är föreningen som inte har någon medlemsavgift utan 

alla som  bor i Örsås är en del av Örsås och därmed medlemmar. 

Anders Pettersson  

Loppis på Strömsforsbruk 
Lördagen när Strömsforsgruppen hade 

sin Loppis  var det  60 försäljare och ca 

350 besökare .Ett hjärtligt tack till alla 

som besökte oss . 

Vi önskar alla en trevlig Sommar  

Strömsforsgruppen  
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Grannsamverkan 
Var särskilt uppmärksamma i semestertider då flera kanske är bortresta och 

många besöker våra bygder (de allra flesta i gott syfte), det gör det svårare att 

upptäcka de oseriösa så hjälps åt att hålla koll. Flera tips finns i urklippet från 

polisens nyhetsbrev på nästa sida. 

Ju fler vi är som hjälps åt ju lättare har vi att se vad som  händer/är på gång och 

kanske då kan förebygga en del brott. Vill ni vara en aktiv del av örsås grann-

samverkan? Vi kan inte bli för många som engagerar oss för våra grannars och 

egen del. Kontakta Margaretha för mer information. 

Grannsavberkans skyltar behöver vi alla hjälpas åt med att försöka ha ordning på, 

finns lager hos Morgan Johnsson ring före 628085 

Ni som är med på vår lista över kontaktombud får gärna lämna sina mejladresser 

och mobilnummer då de saknas på listan till Margaretha Bjälkemo för att under-

lätta hennes arbete 

Huvudkontaktombud Margretha  Bjälkemo telefon 0705-223643 eller mejl 

m.bjalkemo@telia.com  

Midsommarfirande vid Hembygdsgården 

På midsommarafton den 23 juni firas midsommar traditionsenligt. 

 Kom och var med och klä stången. Vi börjar kl 09.00 . Tag med blom-

mor! 

 

Kl. 14.30 öppnar kaffestugan, där det serveras kaffe med hembakat dopp.  

Stången reses kl 15.00. Underhållning med sång och musik. Kindsnejdens 

folkdanslag  har uppvisning. Dans kring stången.  

Tombola och glassförsäljning! 

VÄLKOMNA 
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Urklipp från kommunpolisernas nyhetsbrev Maj 

Semestertips! 

De flesta av er har hört/sett dem innan men vi vill ändå avsluta med lite tips inför 

semestertiderna! 

Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni 

är borta mer än några dagar). Använd gärna ”Grannlappen” som finns på amver-

kanmotbrott.se där det framgår var ni kan nås om det behövs. 

Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är 

mörkt ute. 

Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-

apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna 

med för hög volym. 

Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandör-

rar. 

Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den 

sticker ut. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se 

om den innehåller post. 

Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och parkera sin 

bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut. Under sommartid kan grannen 

klippa gräsmattan vid längre bortavaro. 

Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så att 

tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt el-

ler dina grannars hus. 

Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är 

bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg 

(Facebook, Instagram, Twitter m fl). 

Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste 

gömställen kan avslöjas. 

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Lek-

saker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arran-

gera under tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så att det inte ser 

lika ut dag efter dag. 
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Hej! 
Är du intresserad av att bli 
familjehem, kontaktfamilj 
eller kanske kontaktperson? Det behövs fler trygga vuxna som kan stötta ett 
barn eller en ungdom. 
Det finns barn som behöver en annan familj/vuxen för en tid, som kan er-
bjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så 
betyder det lilla så väldig mycket. 
 

 

Är du intresserat? Hör gärna av dig till Alexandra Bunde, familje-

hemssekreterare, alexandra.bunde@svenljunga.se, 0325-184 

Modus (refererar till ett diagram som tyvärr inte får plats) 

Modus betyder ungefär tillvägagångssätt. Sammanfattningsvis kan man kon-

statera att ”dörr-bryt” är vanligast för lägenhetsinbrott och ”fönster-bryt” och, i 

andra hand ”fönster-kross”, är det vanligaste för villainbrott. I februari hade 

Lerum några fall där gärningspersonerna lyfte ut hela fönsterkassetter på villor 

och på så sätt lyckades undvika att larm utlöses. Detta modus har dock ”bara” 

förekommit en gång i Borås i april och en gång i mars. Det förekommer ju 

dock, vilket är noterbart. 

Försök till åldringsbrott, Tranemo 

En äldre person har fått ovälkommet ”besök” av någon som påstått sig komma 

från vårdcentralen. Moduset på den här typen av brottslighet kan vara lite olika 

men nästan varje månad så förekommer liknande brott. Ofta handlar det om att 

man utger sig för att komma från någon vårdverksamhet, vara hantverkare el-

ler att man ber om att få låna telefon/toalett eller annat för att komma in i bo-

staden. Väl inne försöker man på ett diskret sätt komma åt värdesaker innan 

man lämnar och ibland uppfattar inte den boende att de blivit utsatt för brott 

förrän de upptäcker att de saknar plånboken eller annat värdeföremål… Vi har 

tidigare tagit upp dessa åldringsbrott och polisen har en särskilt avdelning som 

är specialiserade på denna typ av brott, Circa-gruppen. 
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Tacokväll 
Boka taco-kväll i bygdegården 

28/10 

En familjekväll för oss i Örsås, 

alla välkomna, även barnen 

Mer info kommer 

 

Arr. ÖrsåsBygdegårdsförening 

Loppis i Örsåsgården                                             

Söndagen 6 Augusti kl.10-14  

                                                                          

Välkommen att hyra ett bord 

eller sälj från bilen för 100 kr 

per bord/plats.  

Även i år kommer Nylanders 

auktioner att hålla auktion 

Arr. Örsås bygdegårdsförening.  

Servering finns.  

Bokning Anne Larsson tel. 070-

2835468  

Kaffe Söndagar  

Följande söndagar är kaffestugan 

öppen i sommar: 

2/7, 9/7, 16/7, 23/7 och 30/7. 

 Då serveras kaffe med hembakat 

dopp kl 15.00-17.00. 

 

VÄLKOMNA! 
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0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Kulturstigen 

Vi har blivit beviljade stöd för att göra 

stigen jämnare att gå. 

Vi behöver hjälp att utföra arbetet. Om 

ni är intresserade av att utföra ideellt 

arbete i trevligt sällskap hör av er!!!                             

Ni är alla lika välkomna att delta i ar-

betet efter egen förmåga. 

För mer information Kontakta Paul 

Karlsson 070-6296540      

 Eller  

 Karl-åke Carlen 073-5331592 

Kommande  

Örsåsblad 

Det blir 6 nummer vårt ju-

bileumsår. De kommer de-

las ut jämna månader. 

Manusstopp är senast den 

tjugonde i föregående ojämn 

månad.  



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 

23/6 Midsommar firande vid Hembygds-

stugan 14.30  Stången kläds 9.00 

2/7 kaffesöndag hembygdstugan kl 15-

17 

9/7 kaffesöndag hembygdstugan kl 15-

17 

2167 kaffesöndag hembygdstugan kl 15-

17 

23/7 kaffesöndag hembygdstugan kl 15-

17 

30/7 kaffesöndag hembygdstugan kl 15-

17 

6/8 Loppis i Örsåsgården kl 10-14 

19/8 Grillkväll vid Örsåssjön 

28/10 Tacoskväll 

Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna 

veckor, Sedvanligt Bingospel med 

Chans på Jackpott 10 000 kr. Ibland 

”kryddar” vi med extravinster! kl. 19.00-

22.00. Välkomna !!! 

Stavgång i Strömsfors gör sommar up-

pehåll 

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Sommarjobb 
Söker lite sommarjobb på mitt 

sommarlov mellan åk 9 och 

gymnasiet 

Kan fixa gräsklippning, trim-

ning av gräs, rödfärgsmålning 

och liknande 

Ring min pappa för bokning 

0705-261594 

Alfred Ryberg 

Röstorp 

Uthyrning av 

byggnadsställ-

ning           Ring och 

boka  

Christer Ryberg 0705-

261594 

http://www.ryberg5.se

