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Du är 

Ö R S Å S -                      

B L A D E T  
         ÅRGÅNG 10 NUMMER 1 

          VÅREN 2017 

         www.orsas.se 

Örsås Byalags årsmöte 

7Mars Kl.19.00 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar å smörgåstårta 

Annika Stomberg kommer och pratar 

om sitt arbete som kommunpolis och 

brottsförebyggande åtgärder.        

ALLA Örsåsbor är lika välkomna!!! 

Kom ihåg att i byalaget har vi ingen medlems-

avgift bor ni i örsås är ni en del av Örsås och 

därmed automatiskt medlemmar i vårt byalag.  

 Datorkurs??? Se sidan5  

Kulturstigen 

Vi har blivit beviljade 

stöd för att göra stigen 

jämnare att gå. 

Vi behöver hjälp att ut-

föra arbetet. Om ni är 

intresserade av att utföra 

ideellt arbete i trevligt 

sällskap hör av er!!!                             

Ni är alla lika välkomna 

att delta i arbetet efter 

egen förmåga. 

För mer information 

Kontakta Paul 070-

6296540                      

Eller                             

Karl-åke Carlen 

0735331592 
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Tankar från Ordföranden 

Välkomna till årsmöte för Örsås-Revesjö    

Röda Korskrets!                                                 
Tid: Måndagen den 27 februari kl 19. Plats: Örsås bygdegård. 

Vi bjuder på smörgåstårta. 

En undran: 

Har du tyg som du vill skänka till vårt Sy- och Stickcaféet i Holsljunga? Hör av 

dig till någon i kretsens styrelse. Vi behöver tygstycken som är minst 1,5 - 2 me-

ter till kläder, som de nyanlända syr. 

Har du garner som passar till babykläder? Hör av dig till någon i kretsens sty-

relse. Vi behöver garn som passar till stickor 3 och 4. 

Tack på förhand! 

Nu läser ni i tionde årgången av Örsås egna nyhetsbrev, lite om historien bakom 

Örsåsbladet. Ernst Gustavsson, dåvarande ordförande i byalaget, tyckte att vi 

borde ha ett eget nyhetsbrev här i Örsås. Bygdegårds och hembygdsföreningen 

tillfrågades om de var intresserade av att vara med att starta och utveckla ett ny-

hetsbrev för vår by, när de avböjde medverkan beslutade byalaget att själva 

starta upp Örsåsbladet. En arbetsgrupp bestående av bland andra Ernst Gustavs-

son och Anna-Lena Lagerqvist började då göra denna lilla tidning. 

Det är ett arbete som jag tycker är viktigt då det ger en möjlighet att ge alla Ör-

såsbor samma information. Jubileumsåret till ära tänker vi dela ut 6 nummer. 

Jag hoppas att ni är många som kommer till årsmötet den 7 Mars och lyssnar på 

Annika Stomberg vår kommun polis. 

Ni är alla välkomna att engagera er i byalaget och arbeta för Örsås, kom gärna 

med förslag och idéer om vad vi gemensamt kan göra för vår hembygd.. 

Anders Pettersson 0739-791746 anders.c.pettersson@outlook.com 
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Örsås Hembygdsförening  

har årsmöte tisdagen den 21 mars 2017 kl 18.00                  

i Örsåsgården.  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.  

Välkomna! 

Välkomna på årsmöte i Örsås Bygde-

gårdeförening den 11 Mars kl 18.00 

Efter årsmötesförhandlingarna ca 19.00 blir det supé och 

underhållning av Ulf å Roger till en kostnad av 200kr 

Alla är välkomna är du inte medlem sen tidigare får du 

gärna ringa å få information och anmäla dig. 

Anmälan senast 5/3 till Birgit 628052  

Anmälan kan även göras genom att betala in 250kr/person (inklusive med-

lemsavgift) till: 

Bankgiro: 949-5524 eller swischa till 1234664157 

Medlemmar som inte deltar på årsmötes festen betala gärna in er medlemsav-

gift på 50kr för 2017 till ovan nämnda bankgiro eller swish snarast. För att 

underlätta för kassören 

För nya medlemmar tillkommer 100kr i inträdesavgift 

Mer information om Bygdegårdsföreningen finns på www.orsas.se 
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Byalagspengen 

Ni kommer väl ihåg att det finns möjlighet att ansöka om pengar. Läs gärna 

igenom riktlinjerna på svenljunga.se , bland de vanligaste anledningarna till 

avslag har varit, att asökningen inte stämmer överens med kriterierna eller att 

de varit dåligt underbyggda. 

Nedan urklipp från riktlinjerna 

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  

Insatsen ska vara hållbar  

Riktlinjer för vad gruppen inte beviljar bidrag för är:                                 

Mat/fika till vuxna  

Enskilda stöd för företagsinvesteringar  

Fastighetsunderhåll  

Hur går ansökan och utbetalning till? 

Den sökande tillsammans med byalaget skickar ansökan på avsedd blankett till 

ansvarig kommunal tjänsteman som sedan vidarebefordrar ansökan till bya-

lagsrepresentanterna. Till ansökan skall offerter/underlag som verifierar kost-

naderna bifogas. Om underlag saknas har byalagsrepresentanterna rätt att avslå 

ansökan. 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.                                                                                                                

Beslut om ansökan ska beviljas eller avslås avgörs av fyra byalagsrepresentan-

ter som är geografiskt fördelade samt ansvarig tjänsteman.  
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Grannsaverkan 

Passa på att komma på byalagets årsmöte 7 Mars då kommer vår kommunpolis 

och pratar. 

Hjälps åt att vara uppmärksamma på det ”ovanliga” särskilt om era grannar inte 

är hemma. Så länge brottslingar förstår att vi hjälps åt och bryr oss om varandra 

kan det förhoppningsvis få några att tveka att begå brott här bland oss. 

Nedan lite info som polisen skickat ut till grannsamverkangrupperna. 

 

 

 

 

 

Grannsamverkan i Mark informerar om att en grå Peugeot uppmärksammats 

vid flera tillfällen under hösten/vintern. Två män, en äldre och en yngre, som 

färdats i bilen, frågar efter snickare i syfte att sälja verktyg. De försvinner dock 

hastigt från platsen då de konfronteras… 

Datorkurs i Örsås? 

Byalaget i samarbete med vuxenskolan vill starta en grundkurs i dator använd-

ning. 6 kurstillfällen med start 20/3 Om tillräckligt många anmäler sig,. Blir in-

tresset stort kan det bli två kurser. Kurskostnaden blir troligen ca 900kr/person då 

ingår kursledare, hyra samt lite kurslitteratur. 

Kursen kommer hållas i Örsåsgården 

För anmälan mejla anders.c.pettersson@outlook.com eller ring 0739-791746 

Eller Ernst Gustavsson 0708-951117 

Anmälan ska innehålla Namn Adress och telefonnummer senast 8Mars 
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Stooor Loppis på Strömsforsbruk 20/5  

Vi vill redan nu öppna upp för anmälan till maj månads stora loppis på 

Strömsfors Bruk. Ett bord kostar 100kr och vi tar emot löpande anmälan via 

e-post info@stromsforsgruppen.se eller telefon Gun-Britt Rydén 0325-62 

71 45. Vid anmälan anger du faktureringsadress samt vad du planerar att 

sälja, t.ex. inredning, kläder, möbler. 

Entré: 10kr / person* (barn under 12 år gratis) 

Mer information kommer på  http://stromsforsgruppen.se 

Söndag 19 mars 

Strömsfors Kapell 100 år firas med gudstjänst kl. 18.00 

Mer information kommer på  http://stromsforsgruppen.se 

 

Söndag 30 april 

Valborg på Stinsens Åker kl. 18.00 

Fri entré. 

Mer information kommer på  http://stromsforsgruppen.se 

 

Lördag 20 maj 

Loppis på Strömsfors Bruk kl. 10.00-14.00 

Entré: 10kr / person* (barn under 12 år gratis) 

 

*Alla entré intäkter går oavkortat till underhåll av parkering och rastplats i Ströms-

fors 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Skogsbingo i Örsås 
Lördagen 13 Maj klockan 14.00 vid Örsåsgården 6km 

promenad med bingo, frågor och lekar. 

Ta med mat och dryck så grillar vi gemensamt efteråt. 

Anmälan senast 10 maj till                                            

anettemagnus@gmail.com eller                                         

anders.c.pettersson@outlook.com 

Mer info kommer på www.orsas.se 

Arr: Örsås Bygdegårdsförening och Örsås Byalag. 
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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 

27/2 Örsås-Revesjö rödakrets årsmöte i örsåsgården 

7/3 Örsås Byalags årsmöte i Örsåsgården 

11/3 Bygdegårdsföreningens årsmöte 

19/3 Strömsforskapell 100års jubileum gudstjänst 

21/3 Hembygdsföreningens årsmöte i Örsåsgården 

30/4 valborgsfirande i Strömsfors 

13/5 Skogsbingo en kort långpromenad 

20/5 Stor loppis på Strömsforsbruk 

Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna veckor, Sedvan-

ligt Bingospel med Chans på Jackpott 10 000 kr. 

Ibland ”kryddar” vi med extravinster!               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 

Det blir 6 nummer vårt jubileumsår. De 

kommer delas ut  Jämna månader, sista ma-

nusdag 1/4 för April numret sedan 20 i fö-

regående månad för de senare bladen. 

http://www.ryberg5.se

