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Tänkvärt 

 

Om du misslyckas 

med plan A, glöm 

inte att det finns 27 

andra bokstäver i 

alfabetet. 

 

Påstå inte att  

världen är skyldig 

dig någonting. Det 

är den inte.  

Världen var här 

först. 

               www.orsas.se 

ÖrsåsByalags årsmöte 4 Mars 

kl.19.00 i Örsåsgården 

Kommunens näringslivsstrateg och film-

stjärna Fredrik Dahl kommer och pratar om 

näringslivet och livet som skådespelare. 

Fika med lite enklare bild/filmvisning med 

temat Örsås från ovan under tiden. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar  

Byalaget har ingen medlemsavgift så alla 

Örsåsbor är medlemmar! 

Varmt välkomna! 

Styrelsen 



Tankar från Ordföranden 
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Nu har vi ett nytt år med nya utmaningar, jag har under det gångna året varit på 

tre olika möten som berört landsbygdsutveckling på lite olika vis. Det är en in-

tressant fråga som berör alla som bor på landsbygden, egentligen även de som 

bor i städer. Något som nog är viktigt att komma ihåg är att alla områden/byar 

har olika förutsättningar, därför kan man inte bara kopiera en framgångsaga och 

tro att vi lyckas lika bra. Det intrycket jag fått är att hjälpas åt att sätta mål och 

samarbeta för att nå de, är en röd tråd för de som lyckas . 

Emelie Romland besökte Örsåsbyalag i Januari för att prata om landsbygdsdia-

log, det har kommit in ett Svenljungaförslag till kommunen om att börja med 

något liknande ”Värnamomodellen”, det går ut på att få en dialog mellan kom-

munens tjänstemän, politiker och de boende ute i byarna. Om det blir så får vi se 

men jag hoppas vi alla kan hjälpas åt att göra vårat bästa för Örsås vilket som. 

Har ni några tankar/idéer om hur vi gemensamt kan utveckla vår bygd får ni 

gärna höra av er till någon i byalaget. 

Nu är det årsmötestider, hoppas vi ses 4 Mars på byalagetsårsmöte. Kom gärna 

med förslag på vad vi kan hjälpas åt med att göra för vår by. 

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

Hembygdsföreningens årsmöte 2 April 
Sommarfika, midsommargrodor och nya fönster i 

hembygdsgården. 

Örsås Hembygdsförening har årsmöte i Örsåsgården 

tisdagen den 2 april klockan 18. 

Förutom de vanliga årsmötespunkterna så sockrar vi 

med Ann Hansson och hennes berättelser. De har tagit henne via Axelfors, Örsås 

och Hillared till TV och mästargoda tårtor. 

Alla är hjärtligt välkomna och det blir fika 
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Hjärtligt välkomna till Örsås Bygdegårds-

förenings årsmöte den 2 mars kl 18,00 

  

 

 

Årsmötesförhandlingarna startar kl 18:00 och beräknas vara avklarat på ca 1 

timma. Det är givetvis möjligt att ”hoppa årsmötet” och ansluta till 19,00 

Därefter har vi trevligt samkväm med både mat och dryck. 

Peter Björding står för underhållningen i år 

  

Anmäl Er senast  21 feb  till nedanstående personer: GLÖM EJ ANMÄLA 

EV:ALLERGIER 

Birgit Josefsson 0325-628052 

Nanna Ernstson 0735010217 eller nanna77@yahoo.com 

 

Sätt in 200 kr/person på bankgiro 949-5524 för mat, dryck och underhåll-

ning. 

Om ni vill betala medlemsavgift till bygdegårdsföreningen för 2019 sätt in 

50kr separat på samma konto och märk det medlemsavgift.  

Du kan också swisha oss på swishnummer 123 466 4157. 

Glöm inte ange ert namn på inbetalningen. 

 

Styrelsen för Örsås Bygdegårdsförening 
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Trubadurkväll 5April 

Ett samarbete mellan Örsås byalag och bygdegårdsförening. 

Boka in!  

Fredagen den 5 april då blir det trubadurkväll i örsåsgården. 

Någonting att äta och någonting att dricka och någon att 

sjunga med och tralla till är allt vi begär! 

 

Anmälan till Nanna 073-501 02 17 

Anders mejl, anders.c.pettersson@outlook.com el. 0739-791746 

Sussi mejl, pohllilja@gmail.com  

GLÖM EJ ANMÄLA EV:ALLERGIER! 

För mer information senare se. www.orsas.se 

Välkomna önskar Örsås bygdegårdsförening och byalaget.  

Bokrummet  
Snart är bokrummet klart! 

I källaren har ett rum iordningställa för 

trevliga aktiviteter med böcker i fokus. 

Det finns böcker att byta med. Vi kom-

mer att ha bokbytardagar. Men du kan 

också bara gå dit och byta en bok hem-

mifrån mot en annan. Vill du anordna 

en bokcirkel eller ha sagostund eller 

något annat så hör bara av dej. 

Invigning kommer att ordnas.  

Titta in på www.orsas.se eller gilla ör-

såsgården på facebook för att få in-

formation. 
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20år i Örsås tjänst 

18 Januari 1999 bildades Örsås byalag formellt efter förarbete av en interims-

styrelse. Vi får alla tacka de som lade ner ett stort arbete med att starta upp 

byalaget.  

Den första styrelsen som valdes 18 Januari 99 bestod av: 

Kerstin Johannesson. Ekåsen. (ordförande) 

Ulla Larsson, Svenljunga (sekreterare) 

Bernt Ernstsson. Assmebro. (kassör) 

Carola Christenssen. Rättaregården 

Gunnar Larsson. Borred 

Olof Johansson. Passarp 

Morgan Johnsson, Tallbackcn 

Anna-Lcna Lagerqvist, Lunden 

Krister Olausson. Assmebro 

Roteombud var: 

Olof Johansson           Björlida 

Henry Noren               Tittebo-Enesbo 

Bernt Ernstsson           Assmebro 

Robert Oskarsson         Röstorp 

Morgan Johnsson         Örsås 

Olof Andersson            Strömsfors 

Conny Axell                 Bullsäng 

Kjell Svensson             Vallen-Boda 
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Polis info till grannsamverkansgrupper 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Lite info ifrån Grannsamverkan 

 
Det var ett relativ lugnt 2018 för grannsamverkan, det har inte varit 

många brott som kommit till vår kännedom. 

Vi får hoppas på ett ännu lugnare 2019.  

Grannsamverkan är viktig för hela Örsåsbygden och att vi alla hjälps 

åt att motverka mot brott genom att hålla koll på vad som händer i vå-

ran bygd. 

Drabbas ni av brott eller ser något misstänkt kontakta någon av grann-

samverkans kontaktombud: 

Huvudkontaktomdud: Margareta Bjälkemo - 0705-223643 

Vid byalagetsårsmöte kommer det finnas skyltar om någon behöver 

nya. 



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 

2/3 Örsåsbygdegårdsförenings årsmöte 

kl. 18.00 

4/3 Örsåsbyalags årsmöte kl.19.00 

2/4 Hembygdsföreningens årsmöte kl.18 

5/4  Trubadurkväll i Örsåsgården 

11/5 Skogsbingo 

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 !!! 

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Skogsbingo 11 Maj 

Örsås egna ”korta långpromenad”ca 6km,  

med frågor och bingonummer längsvägen. 

Avslutas med gemensam grillning efter 

målgång. 

Start å mål vid Örsåsgården 

Örsåsbladet 

Vi har nu fått en till som 

arbetar med bladet, som 

kommer med nya goda 

ideèr.  

Örsåsbladet delas ut jämna 

månader med manusstopp 

20:e i månaden före. 

Är ni intresserade och vill 

ha med något i bladet  

kontakta: 

Mikaela eller Anders 

mela_tirana89@hotmail.com 

anders.c.pettersson@outlook.com 

Tfl: 0739-791746 

http://www.ryberg5.se

