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Tänkvärt 

”Sommaren 

går mot sitt 

slut, Hösten 

kommer, och 

den som 

skulle vilja 

ha det på nå-

got annat sätt 

skulle haft 

högvatten 

och fullmåne 

varenda 

kväll” 

Grillkväll 2019 
Det var runt 50 personer som trotsade regnet och kom till  

grillkvällen. 

Det bjöds på allsång som leddes av Mattias Mårtensson 

och Martin Idehall. Alla klämde i och sjöng tillsammans 

i alla goda gamla  

bitar. 

Tipspromenad med 

frågor gjorda av 

Tove och Mikael 

Johnson som givet-

vis hade kopplingar 

till Örsås för att 

hålla traditionen 

uppe. 

Tack till alla som 

kom och gjorde denna kvällen till en varm kväll trots 

vädret. 
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Tankar från Ordföranden 

Då var hösten här med regn och rusk (när jag tagit mig tid att skriva detta). 

”Enade vi stå söndrade vi falla” det är nog något för oss alla att tänka på som bor 

på landsbygden inte minst nu när kommunen tänker genomföra en form av lands-

bygdsdialog, ni kan läsa lite mer nedan. Det kan ta ett tag innan de kommer till oss 

men vi bör tänka på det och vara så förberedda som möjligt. 

Vad vill just du ha ut mer av kommunen, vad kan kommunen göra mer för oss i 

Örsås. Prata gärna med någon av oss i byalaget om det så vi kan hjälpas åt att få ut 

så mycket som möjligt av det. Vi kommer att så gott det går att försöka följa upp 

hur det går i de andra områdena kommunen besöker före oss och informera er vi-

dare i Örsåsbladet. 

Hembygdsgården och Byalaget hjälps åt att skaffa en gemensam ljudanläggning 

med hjälp av byalagspengen för att användas vid evenemang som midsommarfi-

rande och grillkväll, vi kommer säkert komma på fler tillfällen att använda den 

med tiden. 

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

Träffpunkt-Svenljungas landsbygdsdialog 

Svenljunga kommun ska införa en egen variant av landsbygdsdialog inspirerad 

av ”Värnamomodellen”. Kommunen delas upp i fem områden. De ”gamla kom-

munområdena” Kindaholm, Högvad, Axelfors också Lysjö som delas i norra 

och södra(Hillared-Sandsjön och Sexdrega-Roasjö).  

 

Tanken är att kommunen ska ha ”träffpunkter” på två av områdena varje år, där 

alla som bor i områdena bjuds in och får träffa tjänstemän och politiker.  

 

Det ska till att börja med gå ett ”testvarv” för att sen utvärderas, det låter som 

”Axelfors kommun” blir sista området, vi får återkomma med mer information 

allteftersom vi hör hur det går och fungerar i de andra områdena. 
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Översiktsplan Svenljunga kommun 

Den 20 september startade utställning av ny översiktsplan för Svenljunga 

kommun. Planen ställas ut under två månader och sista dagen att lämna in 

synpunkter är den 20 november. Det är sista omgången att lämna in syn-

punkter på detta förslag innan planen antas. Utställning innebär att kommunen 

frågar medborgare, statliga myndigheter och andra berörda, vilka synpunkter 

som finns kring förslaget. Är man intresserad av hur kommunens utvecklig ser 

ut, bör man gå in på kommunens hemsida och ta del av förslaget.   

 

I översiktsplanen beskrivs kommunens långsiktiga användning av mark- och 

vattenområden. Översiktsplanen är viktig som underlag när kommunen hante-

rar bygglov, detaljplaner och andra ärenden. Översiktsplanen är vägledande 

och ger en inriktning om politikens visioner av hur Svenljunga kommun ska 

se ut i framtiden. Den visar också på vilka områden man tar extra hänsyn 

till och ser till de mellankommunala intressena. 

 

Förslaget till ny översiktsplan finns digitalt på kommunens hemsida som en så 

kallad "story map", ett kartavisningsverktyg där man genom att klicka sig 

fram via flikar och sektioner kan få information om vad som planeras för olika 

områden. Verktyget är uppdelat i två för att samtidigt som du läser ska kunna 

se kartbilden bredvid varandra. För att ta reda på vad som gäller för ett om-

råde klickar man i kartbilden och då kommer information upp om just det om-

rådet. 

Lämna in synpunkter kan göras på fler sätt. Via ”story mape” kan du lämna 

in, via fliken ”Tyck till om förslaget!”. Det går också bra att mail eller skicka 

brev. Alla synpunkter måste ha kommit in innan den 20 november.  

Julia Lindahl 

Samhällsstrateg  

Vi i byalaget har bjudit in Julia till vårt ”styrelsemöte” 29/10 för att prata om 

hur det påverkar Örsås. Har ni några frågor ni vill vi ska ta upp kontakta      

Anders Pettersoon tel.0739-791746 mejl. Anders.c.pettersson@outlook.com 
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Loppisen 4/8 2019 

Ännu en lyckad loppis med fint väder. Många loppissäljare kom, platserna 

var slutsålda. En bra ström av loppisköpare kom också 

I år hade Tomas på limmareds auktioner värdering av kunders klenoder vil-

ket var mycket uppskattat  

Nästa års loppis är den 2/8, välkomna att boka plats redan nu  

Anne - 0702-835468 

Fisketävlingen 10/8 2019 

Växlande väder men det sprack upp och solen 

kom fram vilket alla fiskare blev glada över. I 

år var tävlingen vid mötesplatsen i Röstorp 

ett glatt gäng kom till en trevlig kväll med 

många fina priser. Kvällen avslutades med 

grillning och samkväm 

Irländsk afton den 13/9 
Ett gemensamt evenemang mellan Byalaget och  

Bygdegårdsföreningen 

Vi var ett 70-tal personer som 

samlades och åt Irländsk  

inspirerad mat och lyssnade på 

Don Aengus som  

gästade oss och bjöd på en härlig 

irländsk aftonskväll. 
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Birgit och Lennart drar sig tillbaka! 

Sedan 1/11 1974 – alltså efter 45 år – i princip med dygnet runt jour –  

i Örsåsgårdens tjänst - har vårt vaktmästarpar valt att dra sig tillbaka. Denna 

”livsgärning” går inte att ta till sig. 

De har alltid satt Örsåsgården i första rummet. Hur många uthyrningar har dom 

inte skött om under alla dessa år. Bröllop, födelsedagsfirande, danser, studiecirk-

lar, vävkurser, osv, osv, osv. För att inte tala om egna arrangemang. Vi tänker då 

främst på föreningens största intjäningsaktivitet - bingon. Hur många bord har 

inte Lennart fällt upp och ihop under åren? Siffergymnastiken 45 år gånger 25/år 

gånger 53 bord ger 59 625. 59 625 uppfällningar och ihopaslagningar. Lägg där-

till alla andra aktiviteter som fordrat bordshantering. 

Birgit som hanterat kök och alla utensilier som finns där i form av kaffekoppar, 

fat, tallrikar, glas och allehanda bestick. Hon har med bestämdhet sett till, inte 

alltid med förstående hyresgäster, att besticken skall torkas innan dom läggs i 

sina lådor, annars blir det ”torkfläckar”. För att ha koll på svinnet har hon också 

”målat” hur kopparna skall staplas för att vara lätt att kolla att antalet stämmer. 

Ibland har hon uppfattats som petig när hon påpekat hur det skall vara. Men det 

har ju varit hennes uppgift att se till att allt är på sin plats till nästa hyresgäst. 

Hennes ”hemskjutstjänst” har vid ett flertal tillfällen utnyttjats av ”behövande” 

under åren. Så servicegraden har varit i världsklass som det ibland uttrycks i 

pressen. 

Vårt kära vaktmästarpar har verkligen 

varit Örsås-ambassadörer genom åren. 

Det är inte för inte som Lennart har till-

namnet ”Örsingen”. 

Efter alla dessa år flyttar dom nu ”hem” 

till Enesbo där dom i vykortsmiljö kom-

mer njuta sitt otium som det ibland be-

nämns. Men säkert kommer Birgit och 

Lennart att ställa upp för ideellt arbete 

för Örsås Bygdegårdsförening. Det sitter 

i ryggmärgen? 

/Rolf Idehall och Anders Pettersson 
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Tacokväll 
Anordnas av Örsåsgårdens Bygdegårdsförening 

22/10 kl 17,30 i Örsåsgården 

Vi umgås, lagar mat och äter tillsammans 

Vuxna 70 kr 

Ungdom (15–18 år) 30 kr 

Barn under 15 år gratis 

Anmälan sker till: 

Nanna Ernstson sms 073-501 02 17 

Mail: nanna77yahoo.com 

Swich: 123 466 41 57 ,Ange gärna:Tacokväll samt antal pers. 

Välkomna 

Hantverksjul på Strömsfors Bruk 

16 november kl. 10.00-15.00 

 

100-talet utställare, servering, lotterier och musikunderhållning 

Tomten har ett paket till alla barn 

Fri entré 

Ljuständning Hembygdsgården 

Ljuständningen i Örsås hembygdsgård har hunnit bli en 

tradition, trots att det bara är tredje året.  

Den 28 november klockan 17 är det dags att kliva in i 

hembygdsstugan för glögg och umgänge. Och när  

skymningen är precis lagom så går vi ut och beundrar  

granen och tänder ljusen.  
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

GRANNSAMVERKAN 

Det har varit relativt lugnt under sommaren med några få incidenter. 

Nu börjar mörkret falla över oss och då är det lätt för tjuven att verka. 

Men först och främst bör man tänka på att inte ha endast fönsterlampor tända 

när man är borta, det talar om att ingen är hemma, för man går ju inte själv 

i mörker om man är hemma. 

 

En liten varning kom från polisen i Tranemo att det just nu går en våg om 

stölder av dunkar bensin och diesel i förråd, även slagning av bilar. 

Detta kan mycket väl inträffa även i Svenljunga så håll ögonen öppna. 

Önskar er en fortsatt lugn höst, och händer det något så kontakta gärna  

huvudkontaktombuden för grannsamverkan, för att vi ska kunna  

vidarebefordra till polisen. 

 

Margaretha Bjälkemo -  m.bjalkemo@telia.com eller 070 5223643 

Robin Svensson - duett_68@hotmail.com eller 0730 666044 

mailto:m.bjalkemo@telia.com


Vill din förening vara med här bjuder vi på 

denna plats. 

Kontakta Anders Pettersson 0739-791746 

Eller mejla på  

anders.c.pettersson@outlook.com 

 

26/10 : Tacokväll 

16/11 : Hantverksjul på Ströms-

fors Bruk kl. 10.00-15.00 

28/11 :  Ljuständning i hem-

bygdsgården kl. 17.00 

 

 

 

 

 

 

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.   

FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

LED-belysning 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Örsåsbladet 

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 

an-

ders.c.pettersson@outlook.com 

Tfl: 0739-791746 

http://www.ryberg5.se

