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Skogsbingon 2019 

 

 

 

 

 

Det blev en trevlig eftermiddag med strålande 

sol, 6km promenad med frågor, bingonum-

mer och lekar sen avslutades det med grill-

ning för de som ville, till grillglöden dök det 

även upp en del som inte gick. 

De som gör frågorna har en stor utmaning 

framför sig, att göra frågor som man inte lö-

ser med hjälp av mobiltelefon 

Trubadurkväll 

Det var totalt över 60 personer 

som åt god mat, lyssnade på 

Kristian Klavborn och försökte 

lösa hans musikquiz. 
I sammarbete mellan byalaget 

och bygdegårdsföreningen så 

blev det en trevlig kväll för 

gemenskap och många skratt. 

Tänkvärt 
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Tankar från Ordföranden 

Nu är sommaren här, för min egen del hoppas jag på att det blir bättre väder 

denna sommaren, fjolårets var inte bra. Alla problem det medförde med brän-

der, torra brunnar och dåliga skördargav många tråkiga nyheter. 

Vi har fortsatt vårt arbete med att göra badplatsen vid Örsåssjön mer attrak-

tiv, parkeringen har blivit betydligt större. Vad saknar ni vid badplatsen? 

Som nog många läst i STT är det en ny form av medborgardialog på gång i 

Svenljunga kommun, vi får se hur det utvecklar sig men jag tror att vi måste 

hjälpas åt att ta de chanser vi får att påverka vår hembygds framtid. 

Vi behöver hjälp med inspiration till hur vi ska vidareutveckla vår hemsida, 

vad saknar ni information om, hur ska vi marknadsföra oss? Har ni några bil-

der som passar att ha på hemsidan? Hör gärna av er till mig.  

Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig sommar. 

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

 

Midsommar firande vid Hembygdsgården 

 

På midsommarafton den 21 juni firas midsommar traditionsenligt. 

Vi börjar kl 09.00 med och klä stången. Tag med blommor! 

Kl. 14.00 öppnar kaffestugan, där det serveras kaffe med hembakat dopp. 

Stången reses kl 14.30. Underhållning med sång och musik.  

Kindsnejdens folkdanslag  har uppvisning. Dans kring stången. 

Tombola och glassförsäljning! 

Mer information om midsommarfirandet finns på hemsidan. 

                               Välkomna 
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Grannsamverkan 

För att det ska se aktivt ut och att vi verkligen är på tå så måste våra skyltar se 

hela ,rena och stå rakt. Se gärna över era skyltar, skulle någon vara ful eller tra-

sig hör av er till Margaretha Bjälkemo. 

Det kommer rapporter från polisen om misstänkta aktiviteter i Sjuhärad senaste 

exemplet är: 

”Polisen har fått underrättelse från allmänheten gällande misstänkt ”rekning” 

inför inbrott.  

Under dagen den 21/5 kl 13:20 fick en person påhälsning av för honom en okänd 

man. Mannen kom in i trädgården och uppgav att han ville sälja lite saker då han 

skulle hem till Grekland. I bagaget på sin bil (ljusgrå Volvo) hade mannen mo-

torsåg, borrmaskin, robotdammsugare. Då den boende inte var intresserad av att 

köpa något, lämnade den okända mannen. Kort efteråt ringde mannens granne 

och uppgav att även de haft besök av samma okände man men att mannen vid 

det tillfället uppgav att han sålde mattor… Grannen observerade dock inga mat-

tor.  

Fordonet har observerats flertalet gånger i vårt område med liknande uppgifter 

som de ovan.  

Vi uppmanar Er att vara uppmärksamma- vid pågående brott ring alltid 112!  

Skriv gärna ner signalement, datum och tid om Ni noterar något avvikande och 

tveka inte att höra av Er till polisen med uppgifter och tips! Tänk på att mobilka-

meran kan vara effektiv i dessa sammanhang! ” 

Hör gärna av er till oss i grannsamverkan gruppen om ni råkat ut för brott eller 

ser något misstänkt så vi kan hjälpas åt att se mönster i misstänkta/brottsliga ak-

tiviteter 

Om du vill engagera dig i grannsamerkan i Örsås kontakta  något av huvudkon-

taktombuden. 

Margaretha Bjälkemo: m.bjalkemo@telia.com 0705223643 

Reserv Robin Svensson: duett_68@hotmail.com 0730666044 
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Info från polisens nyhetsbrev till  

grannsamverkansgrupperna 

När sommaren närmar sig med semestrar och besök i sommarboen-

den, brukar vi se en ökning av bostadsinbrott. Tänk på att kommuni-

cera med Era grannar när ni åker bort och hjälp varandra med att ta in 

post, släcka/tända lampor, klippa gräs mm. Målet ska alltid vara att 

försöka få en potentiell inbrottstjuv att känna osäkerhet över om nå-

gon är hemma och därför välja ett annat objekt. Att vara en trevligt 

nyfiken granne som hälsar och uppmärksammar obekanta besökare 

kan också fungera som avskräckande för de med brottsliga avsikter.  

Grannsamverkan fungerar = 36 procent minskning av inbrott med 

Grannsamverkan  

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört gäl-

lande Grannsamverkans effekter är klar. 

Antalet bostadsinbrott i Sverige har under flera års tid ökat och varit 

den brottslighet som svenska folket oroat sig mest för. År 2018 sked-

de en kraftig minskning av de polisanmälda bostadsinbrotten jämfört 

med föregående år – förklaringen till minskningen har angetts vara 

ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan.  

Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell 

social kontroll (en högre andel uppger att de talar med sina grannar 

om vad som händer i området), dels ett stärkt engagemang bland de 

boende och polisen.  

 

Med andra ord- det Ni gör för Er själva och för Era grannar har 

stor betydelse!  
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Rebus från skogsbingon   

                                 8 

= 
Rebus - En person  (Ledtråd - Känd för inte känd) 

     

= 
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Loppis i Örsåsgården                                             

Söndagen 4 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  begränsat med platser "först 

till kvarn"  

Irländskafton   13/9  i Örsåsgården 

Musik: Dun Aengus 

Mat och kaffe 

Mer information kommer senare 

Vid frågor och anmälan mejla:  nanna.ernstson@yahoo.com   eller  

         anders.c.pettersson@outlook.com 

Välkomna Örsås byalag och bygdegårdsförening 
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0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Kaffeservering i Hembygdsgården 

Följande söndagar serveras kaffe med hembakt dopp 

 mellan klockan 15.00 till 17.00. 

    30 juni , 7, 14, 21 och 28 juli. 

VÄLKOMNA! 

Kattungar 

Emmy Rybergs katt-

ungar behöver nytt 

hem! 

Tel: 0705-261594 

Grillkväll 17/8 

Levande musik 

Vi står för glöden  

Ni för sällskap å  gott humör. 

Medtag egen mat å dryck 

Ett samarbete mellan föreningar i Örsås 



FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet, kontakta ditt roteombud! 

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 

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 

21/6 Midsommarfirande vid hem-

bygdsgården 

30/6  Kaffesöndag vi hembygdsgår-

den     kl. 15-17 

7/7  Kaffesöndag vi hembygdsgår-

den     kl. 15-17 

14/7 Kaffesöndag vi hembygdsgår-

den    kl. 15-17 

21/7  Kaffesöndag vi hembygdsgår-

den   kl. 15-17 

28/7 Kaffesöndag vi hembygdsgår-

den   kl. 15-17 

4/8 loppis i Örsåsgården 

17/8 Grillkväll 

13/9 Irländskafton 

 

Bingo i Örsåsgården onsdagar 

jämna veckor, Sedvanligt Bingospel 

med Chans på Jackpott 10 000 kr. 

Svar på Rebusarna: 

Örsås 

Carola Häggqvist 

http://www.ryberg5.se

