
          GOD JUL 

Ö R S Å S -                                          

B L A D E T  
         ÅRGÅNG13 NUMMER6 

          VINTERN 2020-21 

               www.orsas.se 

                   Väg 1583, ”Källängsvägen” 
Del av väg 1582, från gamla skolan till 154:an ska tas bort för att grusgropen 

ska kunna utvidgas. Detta har väl de flesta varit medvetna om länge, när det 

kungjordes i våras ställde byalaget frågan om Källängsvägen skulle förbättras 

i enlighet med det ställningstagandet vägverket hade till att styrka indragning 

av del av 1582, 2004, som de då delgav byalaget.  

”Vi är beredda att tillstyrka indragning av väg 1582 på delen väg 154 - väg1 

5 83 under följande förutsättningar. 

Väg 1583, som får dubbelt så mycket trafik, breddas till minst 5,5 m 

belagd bredd och två stödremsor a 0,25 m 

Vissa plan- och profilförbättringar genomförs på väg 1583 

vänstersvängfält byggs ut på 154 i korsningen med väg 1583 för att öka säker-

heten när all trafik förs över på väg 1583 

Siktröjning genomförs i innerkurvan på väg 154 norr om korsningen med väg 

1583 

Erforderlig ändring av vägvisning genomförs” 

Tyvärr har de nu beslutat att dra in delen av 1582 UTAN att förbättra 1583, vi 

tog kontakt med kommunen genast i våras när de sa sig inte ha några planer 

att göra något och har gemensamt kämpat med att få trafikverket att ändra sig 

men tyvärr har vi inte fått något gehör för att Källängsvägen bör förbättras om 

den ska klara dubbelt så stor trafik, vi får kämpa vidare!!! 
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Nu lyser Örsås upp av alla adventljusstakar, ljusslingor och utegranar, vi går mot 

en annorlunda jul, när det inte är lämpligt att umgås med så många under julhel-

gen men tänk på varann, gärna lite extra på de ni vet sitter ensamma. 

Detta året kommer nog gå till historien som ”corona året”, det är många som jag 

träffar som är ute och går och alla säger det är tråkigt att det inte händer något. 

Jag har inte upplevt kulturstigen så välbesökt något år tidigare, jag tycker det är 

roligt att den används så flitigt. 

Vi får nog räkna med att pandemin håller i till våren-sommaren i alla fall, håll ut 

och var rädda om er och varandra!!!  

Bristen på aktiviteter gör att bladet blir lite annorlunda men vi håller ut och    

hoppas snart kunna fylla det med kommande aktiviteter och sen även med hur de 

varit, kontakta oss om ni har något ni vill ha med i Örsåsbladet! 

Har ni några tankar om vad vi kan hjälpas åt att göra för vår bygd så hör gärna av 

er om stort som smått! 

Nu när vi närmar oss ett nytt år vill jag passa på att tacka er alla som arbetat för 

Örsås bästa på något vis under 2020, ingen nämnd å ingen glömd. 

En God-Jul och ett riktigt bra 2021 önskar jag er alla! 

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

Strömsforsbor!!!  

Grannsamverkan Finns det några som är intresserade av att engagera er i den, vi 

känner att vi är i behov av fler grannsamverkankontakter i Strömsfors, är ni intres-

serade kontakta Margaretha Bjälkemo: 070-5223643 

                          Robin Svensson:          0730-666044  

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

Örsåsbladet Finns det någon/några som är intresserade av att hjälpa till med det, 

dela ut och komma med information om vad som är på gång och hänt i Strömsfors 

och gärna idéer om hur vi kan utveckla det, vi vill ju gärna täcka upp det som hän-

der i hela Örsås gamla socken, är ni intresserade kontakta Anders 0739-791746 

anders.c.pettersson@outlook.com 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Grannsamverkan 
I polisens nyhetsbrev för December uppmanas det att bland annat: 

 Tänk på brandsäkerheten, släckningsutrustning, bevaka tända ljus, håll 

koll på    spisen. 

 En tuff period för många, den rådande pandemin påverkar många, vår 

vädjan är- hjälp varandra. Kanske kan man ringa till någon man vet är en-

sam eller erbjuda promenadsällskap- det kan göra stor skillnad att ha nå-

gon att prata med och det lilla betyder i dessa tider ofta stort!  

 Bedrägeri och åldringsbrott! Lämna aldrig ut bankkort/kod, logga aldrig 

in med bank-id på annans begäran, släpp aldrig in okända personer i hem-

met. 

 Det har under senaste tiden varit bildelsstölder från Bmw och Mercedes 

Kontakta oss eller ert närmaste kontaktombud om det händer/ ni ser något miss-

tänkt! 

Huvudkontaktombud.  

Margaretha Bjälkemo: 070-5223643 

Robin Svensson:          0730-666044  



FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

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 

 

God Jul & Gott Nytt År 
Önskar vi er alla från oss alla 

Tänkvärt 

LED-belysning 

samt odlingsduk  

www.ryberg5.se  

0705-261594  

Örsåsbladet 

Örsåsbladet delas ut jämna månader med manusstopp 20:e i måna-

den 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 

En gång köpte jag ett par batterier till mina barn i julklapp, med en lapp som 

sade, ”leksaker ingår ej” 

En hemma gjord present säger mer än en köpt pryl, Den säger att man använt tid 

och kraft. Den säger att det är något personligt. Den säger att man har för lite 

veckopeng. 


