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Tänkvärt 

Bara ett liv som levs för andra 

är ett värdefullt liv. 

Albert Einstein 

Bästa metoden att lyckas här 

i livet är att alltid gå på 

tårna. Andras tår. 

Aristoteles Onassis 

Det finns mycket i livet som 

inte kan förstås, men livets 

huvudsakliga mål är: att 

tänka rätt, handla rätt och 

leva rätt. 

Mahatma Gandhi 

Det sämsta med livserfaren-

het är att man har den när 

man inte behöver den. 

Gunilla Dahlgren 

Hyra lokal i Örsåsgården 

Vi har gott om utrymme för att umgås på säkert 

avstånd. 

Finns även partytält som kan sättas upp 

 utomhus. 

För att boka lokal och information om priser ring 

0325-628052 

Örsås bygdegårdsförening 

Grillkvällen 2020 ställs in!!! 

På grund av ”coronan” känner vi att vi inte kan 

arrangera grillkvällen i år. Vi får hoppas på att 

vi kan ses där 2021 istället. 

Byalaget, Bygdegårdsföreningen och Hem-

bygdsföreningen 
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0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Tankar från ordföranden 

Inget har blivit som vanligt denna sommaren 2020, ”Corona året”. Det är tråkigt 

att många gamla och nyare traditioner fått ställas in. Vi får hoppas att 2021 har 

gladare nyheter att komma med. 

Örsåsbladet blir ju ”innehållsfattigare” när vi inte har några arrangemang att an-

nonsera inför och rapportera ifrån. 

Vi har nog alla fått  en möjlighet att fundera på vad som är viktigt i vårt samhälle 

och våra liv. Mina tankar går till de som måste slita ännu hårdare än vanligt 

medans andra arbetsgrupper får ”extra semester” som korttidspermitterade för de 

har inget att göra på sina jobb. Det är givitvis jobbigt för alla som blir arbetslösa i 

krisensspår.  

Tyvärr blir ju grillkvällen inställd men jag har inte kunnat se något vis att hålla 

den på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi får se när träffpunkt svenljunga kan hållas för oss men jag hoppas att ni funde-

rar på vad vi kan få ut av den, har ni några idéer  kontakta gärna oss i byalaget så 

kan vi försöka hjälpas åt att förbereda så gott det går.  

Anders Pettersson anders.c.pettersson@outlook.com 0739-791746 
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Lite info från polisens Grannsamverkansbrev 
Aktuella brott 
”Karttricket” 
Flera polisområden i region Väst rapporterat om ärenden. Modus är 
att gärningspersonen/-erna lägger en karta över bordet där målsä-
gande sitter alt. distraherar målsägandet genom att hålla den framför 
denne. Efteråt märker målsägande att värdesaker är tillgripna. Vårt 
råd är att ha noga koll på era värdersaker och att inte låta sig distra-
heras.  
 

Förbered innan du reser bort 
- Meddela grannar att du kommer vara bortrest. 
- Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull. 
- Ha timer på lampor och radio som går igång vid olika tidpunkter. 
Undvik att tala om på sociala medier, blogg eller telefonsvararen att 
du är bortrest. 
 

Du som bor i villa och radhus kan be någon: 
- klippa gräsmattan eller skotta snö och göra fotspår i snön vid huset, 
- hänga sin tvätt på din torkställning, 
- slänga sopor i din soptunna och parkera sin bil på din uppfart ibland 

 

Extra ögon 

Under våren har vi haft återkommande problem med så kallade  
kappellskärningar. Det innebär att lastbilar som står parkerade på 
rastplatser längst Europa- och riksvägar är utsatta för stölder. Oftast 
sker dessa nattetid men om man observerar något avvikande på 
dessa rastplatser/uppställningsplatser uppmanar vi er att ta kontakt 
med polis.  
 

 

Har DU tips att lämna till polisen så går det bra på länken nedan: 
 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/ 
 



FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet, kontakta ditt roteombud! 

LED-belysning 

samt odlingsduk  

www.ryberg5.se  

0705-261594  

Örsåsbladet 

Örsåsbladet delas ut 

jämna månader med 

manusstopp 20:e i må-

naden före. 

Är ni intresserade och 

vill ha med något i bla-

det  

kontakta: 

Mikaela eller Anders 

mela_tirana89@hotmail.com 

an-

ders.c.pettersson@outlook.co

m 

Tfl: 0739-791746 

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna plats. 

Kontakta Anders Pettersson 0739-791746 

Eller mejla på anders.c.pettersson@outlook.com 

 

Bingo (Tillsvidare inställd) se 

orsas.se för info om uppstart 

igen 

 i Örsåsgården onsdagar jämna 

veckor,  

kl. 19.00-22.00.   

 

 

 

 

Till minne av  

Anders Leijonhjelm 

 

 

 

Vi har nåtts av budet att Anders har 

lämnat oss. Han var under flera år ak-

tiv i byalaget som styrelsemedlem, 

ordförande för att sen a övergå till att 

arbeta i valberedningen. 
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