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Midsommarfirandet 

är inställt 

För första gången sedan 1956 

blir det inget midsommarfi-

rande vid Örsås hembygdsgård, 

den har varit en traditon sedan 

hembygdsföreningen bildades 

Även de  första planerade kaf-

fesöndagarna efter midsommar 

ställs in med en viss förhopp-

ning om att kunna ha de senare 

se hemsidan för att följa ut-

vecklingen 

 

Hembygdsföreningens styrelse 

Skogsbingon 9/5 

Det blev ett litet annorlunda upplägg med 

tanke på ”coronan” ingen grillning i tält 

efteråt och dubbletter på frågorna för att 

underlätta att hålla avstånd medans hjärn-

cellerna fick arbeta med rebusar, frågor om 

vad saker är/används till som hängde vid 

frågan och de vanliga frågorna om saker 

längs med stigen. 

Grillkväll 15/8??? 

Den årliga grillkvällen är planerad till 15 

Augusti men med tanke på coronan är det 

osäkert om den kan bli av. Vi får avvakta 

utvecklingen av pandemin och rekommen-

dationerna på grund av den. 
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Det är en annorlunda tid vi lever i, ”coronan” har påverkat nästan allt på något vis 

i vår värld.  Många aktiviteter ställs in och några ändrar upplägg för att minska 

smitto spridningsrisken. Om man tittar upp på himlen är det ovanligt att se de vita 

strecken efter flygplanen… 

Vi får alla hjälpas åt att göra det bästa av situationen, jag vet inte i skrivandes 

stund hur mycket av de planerade aktiviteterna i Örsås som blir av i år och om det 

kommer påverka även kommande år. 

Vi, Axelfors gamla kommun, står på tur för träffpunkt/landsbygdsdialog. Jag hop-

pas att vi kan få ut något gott av det och att alla försöker se till allas bästa. Har ni 

några synpunkter/idéer får ni gärna höra av er till mig så kan vi försöka hjälpas åt 

att framföra/genomföra de. Mer info på nästa sida. 

Vi har återigen haft arbetsdag vid badplatsen och förbättrat parkeringen lite till och 

röjt och städat nere vid sjön, vi får hoppas på en fin badsommar i dessa tider. 

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

Väg 1583 ”Källängsvägen” 

Vi i byalaget har just nu en dialog med vägverket och kommunen för att följa upp 

om ”källängsvägen”. Enligt de tidigare uppgifter vi fått om utbreddning till 5,5 m 

och även en avkörningsfil från 154 ska göras om del av väg 1582 avvecklas för att 

utöka grusgropen. Än har vi inte fått något klart besked. 

Grannsamverkan 

Det har varit ett inbrott i Örsås på senare tid som kommit till vår kännedom och 

flera i grannsocknar, vi vill uppmana er alla att hålla ögona öppna och hjälpas åt 

om någon åker bort. Ser ni något misstänkt eller vill engagera er i vår grannsamver-

kans organisation som är registrerad hos polisen kontakta något av våra konata-

kombud ute i byarna eller våra huvudkontaktombud. Vi håller på att bilda 

smsgrupp för att kontaktombuden ännu snabbare ska kunna få ut information till 

varandra. 

Huvudkontaktombud: 

Margaretha Bjälkemo: 070 - 5223643 

Robin Svensson: 0730 - 666044 
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0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Loppisen 2/8 är inställd 

Vi är tvungna att ställa in Örsåsgårdens traditionella loppis i år som var plane-

rad till första söndagen i augusti p.g.a. corona   

Bygdegårdsföreningen 

Kort information om träffpunkt/landsbygdsdialog 

Träffpunkt är en modell som skapar möten och samarbeten, med fokus på att 

utveckla ett särskilt geografiskt område. 

Första steget är att samla in underlag från invånare och lokala företag. 

Steg två är ett dialogmöte mellan invånare och tjänstepersoner 

Steg tre är ett dialogmöte mellan invånare och politiker 

Det avslutande steget har fokus på uppföljning mellan mindre grupper 

För mer inblick i detta gå gärna in på Svenljunga kommuns hemsida: 

www.svenljunga.se/kommun--politik/hur-kan-jag-paverka/landsbygdsdialog-

traffpunkt 



FÖRENINGSKALENDER 

LED-belysning 

samt odlingsduk  

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 

anders.c.pettersson@outlook.com 

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 

15/8 Grillkväll 

Bingo (Tillsvidare inställd) se 

orsas.se för info om uppstart 

igen 

 i Örsåsgården onsdagar jämna 

veckor,  

kl. 19.00-22.00.   
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