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Du är 

Ö R S Å S -                      

B L A D E T  
         ÅRGÅNG 12 NUMMER 2 

          VÅREN 2019 

         www.orsas.se 

Tänkvärt 

Den enda verk-

liga upptäckts-

resan består 

inte i att besöka 

nya landskap, 

utan i att se sa-

ker med nya 

ögon. 

/Marcel Proust 

Det är inte vad 

du tittar på som 

spelar roll, det 

är vad du ser. 

/Henry David 

Thoreau 

 
 
 

2019-05-11 kl.14:00 
 

6 km promenad för hela familjen. 

Med bingo, tipspromenad och lekar 

Start vid Örsåsgården mellan kl.14.00-14.30 

Startavgift vuxna 50 kr barn 20 kr tar emot swish 

Ta med mat och dryck  

så grillar vi gemensamt efteråt. 

Vid frågor kontakta Anders Pettersson 0739-791746 eller 

mejla anders.c.pettersson@outlook.com 

Välkomna  

byalaget och bygdegårdsföreningen 

mailto:anders.c.pettersson@outlook.com
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Tankar från Ordföranden 

Jag får börja med att tacka Ulla-Britt Nyberg för de år hon varit med i styrel-

sen i byalaget, nu har hon valt att avgå och fortsätta som roteombud för Holm 

ihop med Ove. Jag får även tacka för förtroendet att blivit val till byalagets 

ordförande ytterligare ett år.  

Nu när jag skriver detta har våren kommit igen och med den nya utmaningar, 

bland annat har vi börjat arbeta med att utvidga parkeringen vid Örsåssjöns 

badplats för att göra det enklare för besökare. 

På årsmötet visade vi en ca 20min film med temat Örsås från ovan som Mi-

kaela hade gjort ett gott arbete med att klippa ihop, har ni några tips om fina 

vyer/händelser får ni gärna höra av er till mig så får vi se om jag har möjlighet 

att ta kort/filma det ”uppifrån” för att spara för framtiden.  

En sak som jag tycker är viktigt är att NI Örsåsbor funderar på vad vi kan göra 

för att gemensmat utveckla vår bygd inför framtiden, hör av er om ni har 

några förslag. 

På sidan 6 Kan ni se vilka som är aktiva inom byalaget som styrelse och rote-

ombud, som ni kan se saknar vi roteombud/aktiva på några håll, om ni är in-

tresserade av att engagera er för vår bygd nu och inför framtiden är ni hjärtligt 

välkomna att kontakta någon av oss oavsett, var i Örsås ni bor.  

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

Trubadurkvällen 

Ca 60 personer  var det på trubadurkvällen som åt mat, lyssna på musik och 

löste musikquiz som trubaduren Kristian Klavborn höll i. Medans gästerna 

kom rullade en ca 30minuter lång film över Örsås. 

Det var ett arrangemang i samarbete mellan byalaget och bygdegårdsför-

eningen 
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Vårotta Kristi himmelsfärdsdagen   

torsdagen den 30 maj kl.8.00. Vid Hembygdsgården 

Friluftsgudstjänst.  

Tipspromenad och  lotterier.  

Vi bjuder på kaffe.  

Örsås hembygdsförening 

Grannsamverkan 

Ihop med detta bladet delar vi ut en ny aktuell lista med kontaktombuden för 

grannsamverkan i Örsås. Om ni vet om att något brott begåtts/pågår eller ser 

något misstänkt tveka inte att kontakta någon på listan. O.B.S vid pågående 

brott ring 112 först!   

Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla ögona öppna, om ni är intresserade av att 

arbeta med grannsamverkan i Örsås får ni gärna kontakta något av huvudkon-

taktombuden, Margaretha har varit i kontakt med Erika Till som är ansvarig på 

kommunen för att få henne att komma ut och prata med kontaktombuden, ni 

som anmält intresse före mötet kommer bli inbjudna. 

Huvudkontaktomdud:  

Ordinarie:  Margareta Bjälkemo tel. 0705-223643 mejl. m.bjalkemo@telia.com 

 Reserv:    Robin Svensson  0730-666044 
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Byalagspeng 

 Nästa ansökningsdag för byalagspeng är 15maj 

Passa på att söka vid första ansökningsomgång 2019 gick över halva budgeten åt. 

Information från Svenljunga.se 

Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling 

så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Nedan kan du läsa mer ingående hur bi-

draget fungerar. 

Målet med byalagspengen är att den ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för 

dig som har idéer som han utveckla vår kommun. Om du ska söka bidraget rekom-

menderar vi att du läser hela riktlinjerna. 

Varje år avsätts 200 000 kronor för byalagspengen. Det finns fyra ansökningsdatum 

per år. Pengarna delas ut löpande under året så tänk på att de kan ta slut innan sista 

ansökningsperioden.  

Alla är välkomna att söka byalagspengen! 

Hur går ansökan och utbetalning till? 

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

skriva under ansökan. Till ansökan ska du skicka med offerter/underlag till kostnader-

na. Du kan få beviljat hela eller delar av det sökta beloppet. Bidraget betalas ut till till-

hörande byalag som i sin tur betalar bidraget vidare till dig. 

Återrapportering och eventuell återbetalning 

Senast tre månader efter projektets slutdatum ska du skicka en återrapporteringsrap-

port till kommunen. Rapporten ska också skrivas under av byalagsordförande. Utbeta-

lat bidrag som inte har använts och överskrider 1000 kronor ska betalas tillbaka till 

kommunen. 

Återrapporteringsblankett och ansökningsblankett finns på svenljunga.se 
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Valborg på Stinsens Åker 

30 april kl. 18.00 

Våreld och underhållning  

Vårtalare: Fredrik Dahl, näringslivsstrateg på Svenljunga kommun och Guld-

baggenominerad för sin roll i ”Amatörer” 

Musikunderhållning: Uddebokören 

Fri entré, medtag gärna egen fikakorg 

 

kl. 10.00-15.00 

Servering, lotteri och skattjakt för barnen 

Fri entré 

 

 

 

 

 

 

Byalagspeng 

 Nästa ansökningsdag för byalagspeng är 15maj 

Passa på att söka vid första ansökningsomgång 2019 gick över halva budgeten åt. 

Information från Svenljunga.se 

Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling 

så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Nedan kan du läsa mer ingående hur bi-

draget fungerar. 

Målet med byalagspengen är att den ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för 

dig som har idéer som han utveckla vår kommun. Om du ska söka bidraget rekom-

menderar vi att du läser hela riktlinjerna. 

Varje år avsätts 200 000 kronor för byalagspengen. Det finns fyra ansökningsdatum 

per år. Pengarna delas ut löpande under året så tänk på att de kan ta slut innan sista 

ansökningsperioden.  

Alla är välkomna att söka byalagspengen! 

Hur går ansökan och utbetalning till? 

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

skriva under ansökan. Till ansökan ska du skicka med offerter/underlag till kostnader-

na. Du kan få beviljat hela eller delar av det sökta beloppet. Bidraget betalas ut till till-

hörande byalag som i sin tur betalar bidraget vidare till dig. 

Återrapportering och eventuell återbetalning 

Senast tre månader efter projektets slutdatum ska du skicka en återrapporteringsrap-

port till kommunen. Rapporten ska också skrivas under av byalagsordförande. Utbeta-

lat bidrag som inte har använts och överskrider 1000 kronor ska betalas tillbaka till 

kommunen. 

Återrapporteringsblankett och ansökningsblankett finns på svenljunga.se 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Rortemombud 

Ove å Ulla-Britt Nyberg Holm 

Arne Tibell Enesbo-Borred 

Karl-Åke Carlén Tittenbo 

Conny Axell bullsäng 

Paul Karlsson bullsäng 

Marcus svensson Assmebro 

Anders Pettersson Örsås 

Boda-Vallen vakant 

Röstorp Vakant  

Strömsfors Strömsforsgruppen 

Styrelse 

Mikaela Karlsson Sekreterare 

Margaretha Bjälkemo Kassör 

Codruta Barbos Vice ordförande 

Sture Thorsson 

Anders Pettersson Ordförande 

Suppleanter  

Mogen Bendtsen 

Robin Svennson 

Karl-Åke carlen 

Styrelse och roteombud i Örsåsbyalag 2019 
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Röstmottagare? 

EU-val 
Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Nästa val kommer att inträffa i 
alla EU:s medlemsländer mellan den 23 och 26 maj 2019. I Sverige kommer 
valet att ske söndagen den 26 maj 2019. Förtidsröstningen startar 8 maj 2019. 

Hur går EU-valet till 
EU-valet eller EP-valet (Europaparlamentsvalet) som det också heter går till 
på liknande sätt som valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. 
Skillnaden är att vallokalerna vid EU-valet är öppna en timme längre, från 
08.00 till 21.00. I EU-valet är det även bara ett val som görs och inte tre val 
som vid de allmänna valen.   

Röstmottagare 
Valnämnden i Svenljunga kommun är i behov av personer som kan ställa upp 
och arbeta som röstmottagare (den som tar emot rösten från väljaren) både på 
själva valdagen 26 maj men också vid förtidsröstningen som startar 8 maj och 
pågår till och med 26 maj. Som röstmottagare ska du medverka till att valet 
genomförs korrekt, tryggt och säkert. Som person är du noggrann, hjälpsam 
och vänlig. Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för 
att få ett förordnande som röstmottagare. Denna utbildning utförs av valgrup-
pen på uppdrag av valnämnden och genomförs i  Svenljunga. I uppdraget som 
röstmottagare ingår ersättning som betalas ut efter genomfört uppdrag.   

  

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare? Skicka din intresseanmälan 

som du hittar på Svenljunga kommun hemsida, https://www.svenljunga.se/

kommun--politik/val/rostmottagare eller hör av dig till Alexandra Skoog 0325-

183 21, valansvarig.   

https://www.svenljunga.se/kommun--politik/val/rostmottagare
https://www.svenljunga.se/kommun--politik/val/rostmottagare
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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 

11/5 Skogsbingo 

30/5 Vårotta Kristi himmelsfärds dagen  

vid hembygdsgården  

21/6 Midsommarfirande vid hembygds-

gården 

30/6  Kaffesöndag vi hembygdsgården     

kl. 15-17 

7/7  Kaffesöndag vi hembygdsgården     

kl. 15-17 

14/7 Kaffesöndag vi hembygdsgården    

kl. 15-17 

21/7  Kaffesöndag vi hembygdsgården   

kl. 15-17 

28/7 Kaffesöndag vi hembygdsgården   

kl. 15-17 

17/8 Grillkväll 

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.   

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

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

