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Varning för bedrägerier kring vaccination  

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka 

får polisen in anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar 

hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du 

ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:  

1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.  

2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din bankdosa 

eller bank-id, oavsett anledning.  

Gör så här om någon tar oväntad kontakt med dig  

Det kan vara svårt att genomskåda bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. 

De kan verka trovärdiga och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta  

felaktiga beslut. Om någon tar oväntad kontakt med dig:  

Logga inte in , Lämna inte ut siffror , Lägg på luren  

Fundera gärna i förväg på hur just du ska agera om någon oväntat ringer dig och vill att du ska 

logga in eller lämna ut siffror.  

 

- Detta är ett urklipp från polisens nyhetsbrev till grannsamverkansgrupperna. 
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Tankar från Ordföranden 

Nu är våren här och vi går mot ljusare tider, jag hoppas innerligen att det även 

gäller utvecklingen covid19 så vi kan återgå mot ett mer normalt levande.  

Min förhoppning är att vi kan avsluta sommaren med en grillkväll vid 

Örsåssjön prelimenärt den 21/8. 

Det spirar säkert många goda idéer om vad som kan göras i/för vår hembygd, 

på samma vis som vårens spirande grönska behöver de näring för att nå sin 

fulla prakt, lyft era idéer och se vad  de kan bli om vi alla hjälps åt att arbeta 

med de. Ensam må vara stark men tillsammans blir vi starkare! 

Till sist var goda ambassadörer för Örsås tala gärna om vad som är bra med 

vår by och vad vi har men gör det utan att samtidigt säga att andra byar och 

vad de har är sämre! 

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

Årsmöten för föreningarna 

Bygdegårdsföreningen har haft sitt årsmöte digitalt, Nanna omvaldes som 

ordförande 

Hembygdsföreningen och byalaget skjuter på sina årsmöten tills vidare. 

Byalaget uppdaterar sig om vidare information 

Träffpunkt Axelfors 

Träffpunkts mötena skjuts på framtiden, kommunen har fattat beslut om att 

perioden de ska hållas under förlängs till, till och med 2023. 

Vi återkommer om vi får ytterligare information. 

Skogsbingon inställd 
På grund av rådande pandemi så är skogsbingon inställd i Maj i år 
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Grannsamverkan informerar 

De senaste månaderna har det uppmärksammats en hel del dieselstölder och även 

mycket bilar som misstänks åkt runt och spanat i de närliggande byarna.  

Vi i Örsås grannsamverkans område har inte fått till kännedom om några stölder 

eller liknande här omkring. 

Håll fortfarande koll och tveka inte att höra av dig till någon av kontaktombuden 

om du uppmärksammar något. 

 

Huvudkontaktombud: 

Margaretha Bjälkemo—0705223643 

Robin Svensson—0730666044 

Byalagspeng 

Under 2020 kom det inte in så många ansökningar vilket gjorde att det blev ca 

hundratusen som flyttas med till i år vilket gör att det finns mer pengar än nor-

malt att dela ut.  

Kriterierna för ansökan är: 

Insatsen ska gynna allmänheten i bygden. Insatsen ska gynna den lokala utveckl-

ingen, Du kan söka för investeringar och aktiviteter 

Ansökan ska gå genom byalaget, Insatsen ska vara hållbar, maxbeloppet att få är 

20 000 kronor 

Alla är välkomna att söka byalagspengen! 

Ansökningsdatum 

15 maj, 15 september, 15 november 

Tänk på! 

Då vi strävar efter att vara en kommun för alla ska insatsen om möjligt vara till-

gänglighetsanpassad. 

Om du/ni har god ekonomi så kan ni betala delar av projektet med egna medel, på 

så sätt räcker byalagspengen till fler. 
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FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna 

plats. 

Kontakta Anders Pettersson 628119 

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

21/8 Grillkväll, om det är genomförbart 

  

 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

LED-belysning 

samt odlingsduk  

www.ryberg5.se  

0705-261594  

Inget  

valborgsfirande på 

stinsens åker 2021 

Strömsforsgruppen medde-

lar att det traditionsenliga 

valborgsfirandet ställs in i 

år 

Örsåsbladet 

Örsåsbladet delas ut jämna månadermed ma-

nusstopp 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 


