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Välkomna till 

årets ”grillfest” 

18/8 

Alla Örsåsbor är 

välkomna 

Musik underhållning av Stig 

Helgesson med son 

O.B.S vid eldningsförbud tänds 

inga grillar!!! 

Vid regnväder finns partytält 

uppställt! 

För mer information se separat 

inbjudan eller hemsidan 

Välkomna till en mysig kväll i 

trevligt sällskap. 

Hänt i Örsås 

Sommaröppet på Ströms-

forsbruk 15-17 Juni 

Det blev en välbesökt tillställning ochThomas 

Johansson, Antik & Antikvariat Tranan 

(Limmareds Auktionshall) var på Söndagen 

och värderade besökandes medhavda föremål. 

Hembygdsgården 

Har haft midsommarfirande med ca350-400 

besökande och fem kaffesöndagar efter mid-

sommar med ca 40 besökande varje gång 

Loppis 

För tionde året i rad anordnades det loppis i 

Örsåsgården, årets loppis var den 5 Augusti 
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Tankar från Ordföranden 

Vilket sommarväder, när jag skriver detta hoppas jag på bättre vä-

der=svalare och regn! Min termometer visar för tillfället på 34C i skuggan. 

Mina tankar går till alla de som drabbas av sommarvädret, de som fått fly 

sina hem på grund av skogsbränder, alla som mår dåligt i värmen, de som 

med ovisshet får slita med att få ihop foder till sina djur och så nåddes vi av 

de hemska nyheterna, över 80 döda och hundratal skadade i skogsbränder i 

Grekland. 

Även Örsås har haft minst en skogsbrand i sommar, som tur var lyckades 

brandkåren få kontroll på den nära Källäng, det kunde slutat mycket värre. 

Vi skulle ha utfört lite mer arbete med kulturstigen i sommar men har valt 

att inte vara i skogen och arbetat på grund av brandrisken, hoppas ni som 

valt att gå den i hettan funnit den trevlig ändå. 

Det är roligt att se hur många som väljer bada vid Örsåssjöns badplats i 

sommar, har ni några idéer om hur vi kan göra den bättre får ni gärna höra 

av er, senast ryckte jag ut efter ett mejl om ohyra i sjön, fick se en flock gäss. 

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

Grannsamverkan för Örsås. 

Vi har haft en mycket varm sommar kan vara skönt de som är lediga men ett stort bekym-

mer för lantbrukarna och hästägare. 

Det har däremot varit mycket lugnt vad det gäller den brottsliga verksamheten. Det hoppas 

jag att det ska fortsätta men vi måste vara på vår vakt för man vet aldrig vad som lurar runt 

hörnet. 

Jag har tänkt att vi skall ha ett möte för grannsamverkansgruppen i oktober, är ni intresse-

rade av att engagera er i grannsamverkan är ni välkomna, ring eller mejla så får ni inbju-

dan. Har ni några tips på vad vi kan ta upp på mötet så är jag tacksam om ni vill höra av er 

till mig. 

Önskar Er en fortsatt bra sommar 

Margaretha Bjälkemo 

m.bjalkemo@telia.com       0705 223643 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

 Vi har ett förslag till översiktsplan – nu vill vi 

höra dina synpunkter www.svenljunga.se/oversiktsplan 

Du kan lämna synpunkter skriftligen eller träffa vår planarkitekt under samrådsturnén. 

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, 

vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 

ska ge stöd i beslut och prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen. 

Vad är samråd? 

Kommunstyrelsen beslutade 14 maj 2018 att sända ut förslag till översiktsplan på sam-

råd. På detta sätt ges statliga myndigheter, kommunala instanser och andra berörda möj-

lighet att lämna synpunkter. Du kan lämna synpunkter på översiktsplaneförslaget. 

Det kommer att vara möten i 

Svenljunga Bibliotek den 20/8 2018 

Östra Frölunda Bibliotek 27/8 2018 

Hillared Bibliotek 28/8 2018 

Överlida Bibliotek 29/8 2018 

För mer information Planarkitekt Erik Johansson, telefon 0325-181 86 eller e-post 

erik.johansson@svenljunga.se 



FÖRENINGSKALENDER 

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 

18/8 Grillkväll, tipspromenad från 

16.00,  ev. grillning, glöden 

beråknas vara klar ca 17.30(om 

eldningsförbudet hävs) 

17/11 Julmarknad på Strömsfors-

bruk  kl.10.00-15.00 

Bingo i Örsåsgården onsdagar 

jämna veckor, Sedvanligt Bingospel 

med Chans på Jackpott 10 000 kr. 

Ibland ”kryddar” vi med extravins-

ter!    kl. 19.00-22.00.   

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Örsåsbladet 

Kommande Örsåsblad kom-

mer delas ut jämna månader 

med manusstopp den tju-

gonde månaden före. Vill ni 

ha med något i bladet kon-

takta Anders, tel. 0739-

791746 eller mejl: an-

ders.c.pettersson@outlook.com 

Byalagspengen ansökan senast 15/9 eller 15/11 för 2018                                        

Kriterierna för ansökan är: 

Insatsen ska gynna allmänheten i bygden, Insatsen ska gynna den lokala utvecklingen 

Du kan söka för investeringar och aktiviteter 

Ansökan ska gå genom byalaget 

Hur går ansökan och utbetalning till? 

Den sökande gör ansökan tillsammans byalaget genom att ordförande i byalaget ska skriva under 

ansökan. Till ansökan skall du skicka med offerter/underlag till kostnaderna. Du kan få beviljat 

hela eller delar av det sökta beloppet. Bidraget betalas ut till tillhörande byalag som i sin tur beta-

lar bidraget vidare till dig. 

Vem beslutar? Beslut om ansökan bestäms av fyra byalagsrepresentanter som är geografiskt för-

delade samt ansvarig tjänsteman. 

Återrappotering och eventuell återbetalning 

Senast tre månader efter projektets slutdatum ska du skicka en återrapporteringsrapport till kom-

munen. Rapporten ska också skrivas under av byalagsordförande.  Mer info på svenljunga.se 

http://www.ryberg5.se

