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Tänkvärt 

“Hösten bär 
mer guld i fick-
an än alla andra 
årstider.” 
 – Jim Bishop 

“Jag litar på na-
turens lagar för 
skönhet och 
nytta. Våren 
ska plantera 
och hösten 
lagra i all oänd-
lighet.” 
 – Robert Brow-
ning 

“Hösten är lika 
glädjefylld och 
underbar som 
ett förtidigt 
slut.” – Rémy 
de Gourmont 
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 Träffpunkt är en möjlighet till dialog mellan Svenljunga 

kommun, dig som kommuninvånare och lokala företagare. 

Vi vill helt enkelt höra vad som är bra och vad vi tillsam-

mans kan göra bättre med utgångspunkt där du bor.  

 

Nu kommer Träffpunkt till området Axelfors vilket inklude-

rar samhällen kring Svenljunga tätort så som Örsås, Ströms-

fors, Axelfors, Ullasjö, Revesjö och Redslared. Redan nu kan 

du besvara enkäten och anmäla dig till dialogmötet som är 

onsdagen den 4 november klockan 18.00 i Örsås bygdegård 

eller digitalt. 

Genom att svara på enkäten och anmäla dig till det första di-

alogmötet har du möjlighet att påverka och belysa de utma-

ningar och möjligheter som finns på din ort. Enkäten finns 

tillgänglig under oktober månad. 
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Tankar från Ordföranden 

Nu har hösten kommit med sin färgprakt och allt mörkare kvällar, i 

mitt tycke en fin årstid men vet att många har ont av mörkret.  

Träffpunkt Axelfors blir av under ”coronan” först gjorde jag å kom-

mun upp om att det var bäst att avvakta men sen skulle den dras 

igång ändå, jag tycker det är lite tråkigt då det begränsar antalet som  

fysiskt får vara med på dialogmötena och säkert är det flera i risk-

grupper som kommer avstå för sin egen hälsa vilket jag tycker är trå-

kigt att de behöver. Känner ni inte att ni kan delta hör gärna av er  

om ni har något ni tycker är viktigt för vår bygd så ska jag se om jag 

kan hjälpa till att ta upp det. 

Vi  i byalaget har skickat in ytterligare en skrivelse till vägverket där 

vi uttrycker vår önskan om att källängsvägen bör rustsa upp till 

samma standard som vägen mellan skolan och Assmebro håller om 

det beslutas om indragning av vägen utmed grusgropen mellan sko-

lan och 154:an. 

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

Grannsamverkan 

I mitt uppslaget har vi med rätt mycket information från polisens nyhetsbrev med 

tips för att förebygga brott läs och begrunda. 

Det är viktigt att ni informerar era kontaktombud för grannsamverkan om ni ser 

något misstänkt så vi kan se samband och vidarebefordra information till polisen så 

den även kan spridas vidare till fler grannsaverkansgrupper. 

Huvudkontaktombud:  

Margaretha Bjälkemo: 070-5223643 

Robin Svensson:          0730-666044  
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Landsbygdsdialog Träffpunkt 

Träffpunkt är vår modell för landsbygdsdialog med syfte att vi ska bli  

bättre på att tillsammans arbeta mot visionen: Svenljunga - här skapar  vi det  

godaste livet. Här får du information  om vad Träffpunkt innebär och hur du kan 

vara med och påverka kommunens utveckling via Träffpunkt.  

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

veckla ett särskilt geografiskt område. Det bygger på kommuninvånarens engage-

mang och känsla för sitt närområde. Träffpunkt uppmanar oss till ett förvaltnings-

överskridande arbete, i samverkan med politiken. 

 

Att kontinuerligt mötas och samtala ökar förståelsen och kunskapen mellan oss 

(invånare, kommunen/förvaltningar/politiken). Det är därför en viktig faktor för 

det gemensamma arbetet med att nå kommunens vision. 

Träffpunkt är en dialog i fyra steg 

Första steget är insamling av underlag från invånare och lokala företag, detta sker 

genom digitala enkäter. 

Steg två är ett dialogmöte mellan invånare och tjänstepersoner. 

Steg tre är dialogmöte där mellan invånare och politiker. 

Det sista avslutande steget har fokus på uppföljning med träffar inom olika, 

mindre grupperingar. 

 

Modellens tyngdpunkt och framgång bygger på att tjänstepersoner med rätt kom-

petens och mandat att fatta beslut deltar i dialogmötena. För att skapa tilltro mel-

lan vår organisation och kommuninvånaren är det viktigt att ansvariga i respek-

tive område avsätter tid och förebereder sig på inkomna frågor så vi kan ge så 

tydliga svar och att rätt arbetsgrupper kan bildas. 

Vem kan delta? 

Till varje Träffpunkt är kommuninvånare som är bosatt i det aktuella geografiska 

området välkomna. Även lokala företag inom det geografiska området kan svara 

på enkäten och delta på dialogmötena. 

Grannsamverkan 

I mitt uppslaget har vi med rätt mycket information från polisens nyhetsbrev med 

tips för att förebygga brott läs och begrunda. 

Det är viktigt att ni informerar era kontaktombud för grannsamverkan om ni ser 

något misstänkt så vi kan se samband och vidarebefordra information till polisen så 

den även kan spridas vidare till fler grannsaverkansgrupper. 

Huvudkontaktombud:  

Margaretha Bjälkemo: 070-5223643 

Robin Svensson:          0730-666044  



Tid för inbrott – värd att repetera 

Vi går mot mörkare tider och med det kan också inbrotten öka. 

Stöldskyddföreningen har gjort ett väldigt gediget arbete på sin sida 

https://stoppa-bostadsinbrotten.nu/tjuvarnas-knep-hur-tanker-tjuven/ 

Där har man ett filmklipp där man tillsammans med en före detta inbrottstjuv 

gått igenom ett kvarter och identifierat svagheterna och visat på hur tjuven kan 

tänka. Rekommenderar er att klicka er dit och se filmen. Texten kommer jag 

klistra in nedan. 

Text från stoppa-bostadsinbrotten.nu/tjuvarnas-knep-hur-tanker-tjuven/: 

Ett vanligt misstag vi husägare gör är – att vi tror att de flesta inbrott sker på 

natten – när det är mörkt. Så är det inte. Många inbrott sker på dagen – när de 

som bor i huset är på arbetet och/eller i skolan, ofta strax efter att de åkt till 

jobbet. Eller när de är bortresta och på semester. 

OK – men hur kan tjuven veta det? 

Ja det är här de använder sig av sina ganska kluriga små knep och utnyttjar 

små misstag som vi själva gör – utan att ens tänka på det. 

Det sker nästan 3 inbrott i timmen i Sverige, dygnet runt, året runt. 

Och de flesta inbrotten sker när du inte är hemma. 

 

Några exempel från filmen – men kolla gärna den ändå: 

De vandrar runt i området och rekognoserar (de professionella ligorna skickar 

ut några, som tom kanske bor eller vistas här längre tid, för att hjälpa till med 

den rekognoseringen) – och veckan därpå så kommer de riktiga tjuvarna – gör 

en inbrotts runda några dagar och försvinner sedan så snabbt som möjligt ur 

landet igen – MED stöldgodset. 
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Tjuven letar efter de små misstagen man gör när man åker hemi-

från – och 

speciellt när man åker bort för en längre tid som t.ex. på semester 

De kollar hur gräsmattan ser ut – är den inte klippt på en vecka så är det ett 

tecken på att ingen är hemma.  

TIPS: Skaffa en robotgräsklippare eller gör en dela med någon grannes 

ungdom att sköta gräsmattan när ni är borta 

 

“Ingen familjebil” – säkert ett äldre par som bor där… 

De kollar in i köket – “jag såg smulor på bordet” – då är de nog hemma 

De kollar i brevlådan – hittar en tidning som är 1v gammal men hittar också 

t.ex. ett pensionsbesked – som gjort för ID-kapning 

TIPS: Skaffa en LÅSBAR brevlåda som rymmer MYCKET post dvs. 

rymmer den post som kan komma under semestern samt har insynsskydd 

 

De kollar in i huset och om de ser att det är extra välstädat – “det är en 

klassiker att man städar innan man åker på semester” 

“Husägaren: Ja, vi städar alltid undan innan vi reser iväg, det är alltid skönt 

att komma hem till ett välstädat hus” 

De kollar också på vad de kan roffa åt sig vid ett snabbt inbrott – de kan 

t.ex. se en laptop och en iPad ligga synligt framme 

TIPS: Lämna ALDRIG den typen av stöldbegärliga föremål, även mobil, 

nycklar, plånbok givetvis – ligga framme synligt när du inte vistas i huset 

och när du inte är vaken. 
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En annan klassisk miss – man har glömt stegen framme – en bussig hjälp 

till tjuven att kunna ta sig in på övervåningen – som ofta har sämre 

skalskydd och ofta är olarmad – även om huset har larm. 

TIPS: Lämna aldrig stegen framme när ni rest bort, kan den inte låsas in i 

garage eller annat förråd, lås fast den med kedja. 

Förbättra skalskyddet även på övervåning, altan, balkong osv. – samt om 

larm finns – larma även övervåningen. Tjuvarna är experter på att snabbt 

hitta svagaste punkten. 

 

De tittar in genom ytterdörren och ser inga skor eller något annat i hallen – 

som skulle tyda på att någon är hemma – det ser tjuvarna som ett tecken 

på att ingen är hemma. 

TIPS: När du är bortrest, låt ett flertal skor stå framme så att de syns om någon 

kikar in – även under dagtid när man är på jobb/i skola. 

Eller – sätt något innanför “fönstergluggen” så att man inte lika lätt kan kika 

in. 

Ett annat knep som används – de lägger stenar, kvastar eller andra saker 

framför dörren ena dagen, kommer tillbaka någon dag senare och ligger det 

kvar är det ett tydligt tecken på att ingen öppnat dörren dvs. ingen är 

hemma. De kollar soptunnorna – om de är helt tomma och flera dagar i rad 

kan de se det som ett tecken på att ingen är hemma  

TIPS: I Grannsamverkan anda – be någon granne som är hemma att lägga 

lite sopor även i er soptunna. De kollar om det finns någon bil på parkering 

eller i carporten – ibland kan de även kolla garage om det finns fönster till 

garaget 
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TIPS: Är man bortrest på t.ex. semester kan det vara bra att lämna 

bilen 

hemma istället för att parkera den på långtidsparkeringen vid flygplatsen 

MEN eftersom det är andra ligor som specialiserat sig på bildelsstölder 

speciellt på vissa bilmärken så kommer ytterligare ett tips: 

Montera spotlight med rörelsesensor samt en IP kamera med rörelsesensor 

– som känner av om någon/något rör sig i närheten av bilen – tänder 

spotlighten, skickar en push notis till mobilen och börjar filma. 

Tjuvarna stjäl i första hand mindre föremål som är lätta att omsätta till 

pengar 

TIPS: Förvara dessa mindre värdesaker (gäller även bilnycklar, husnycklar, pass, 

plånbok osv.) i ett dolt värdeskåp dels när ni är bortresta men även VARJE 

NATT 

Vishing 

Detta är tyvärr aktuellt denna gången också och vi kan inte tjata nog om det. 

Det har också visat att det förebyggande arbetet har god effekt så fortsätt talaoch 

upplysa eran omgivning om att se upp för telefonbedragare och tänk liteextra på 

våra äldre! Brottstypen återkommer med jämna mellanrum och det 

effektivaste sättet att få stopp på det är om alla vet hur men ska göra när manblir 

misstänksam. 

- Svara inte på misstänkta mejl, sms eller telefonsamtal. 

- Klicka inte på länkar och bifogade filer i mejl och sms utan att vara säker på 

   att avsändaren är legitim. 

- Lämna inte ut dina lösenord, bankkortsuppgifter eller annan viktig information. 

- Logga aldrig in på annans begäran med exempelvis bank-id. 

- Skicka inga pengar i förskott utan att du sett det du har beställt. 

- Skänk aldrig pengar till organisationer utan att kontrollera vilka de är. 

Läs mer på vår hemsida polisen.se genom att navigera dig dit -> Startsida 

/Utsatt för brott /Skydda dig mot brott /Bedrägeri /Telefonbedrägerier 
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Vill din förening vara med här bjuder vi på 

denna plats. 

Kontakta Anders Pettersson 0739-791746 

Eller mejla på  

anders.c.pettersson@outlook.com 

4/11 Träffpunkt Axelfors kl.18 i Ör-

såsgården 

FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

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 


