
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 

4/7    Kaffesöndag kl. 15-17 

8/7    Örsås Byalags Årsmöte kl.18.30 

11/7  Kaffesöndag kl. 15-17 

18/7  Kaffesöndag kl. 15-17 

25/7  Kaffesöndag kl. 15-17 

21/8  Grillkväll 

 

Grannsamverkanskontakt 

Huvudkontaktombud 

Margaretha Bjälkemo  

070-522 36 43 

Robin Svensson 

0730-666044 

Kontakta oss om ni iakttar något 

konstigt. 
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ÖrsåsByalags årsmöte  

8 Juli kl.18.30 badplatsen 

i Örsås 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar  

Byalaget har ingen medlemsavgift så 

alla Örsåsbor är medlemmar! 

 

Byalaget bjuder på hamburgare med 

bröd.  

För att minska smittspridning så tag 

med eget tillbehör till maten och egen 

dricka. 

 

Varmt välkomna! 

Styrelsen 

Välkomna till kaffe-

söndagar vid 

 Hembygdsgården 

4, 11, 18, 25 Juli kl. 15-17 

Utomhus, vi kan tyvärr inte 

vara inne pga. smitto sprid-

ningsrisk och restriktioner. 

Ställs därför eventuellt in vid 

för dåligt väder. 

Detta är vår plan, vi reserve-

rar oss för ändringar i re-

striktionerna.  

Följ utvecklingen på 

 orsas.se  och annonser för 

uppdaterad information 

Välkomna  

hembygdsföreningen 



Tankar från Ordföranden 

         www.orsas.se 

Nu tror och hoppas jag att vi går mot slutet för isoleringen många upplevt jobbig 

under pandemin, tänk på att det finns de som lever mer eller mindre isolerade på 

grund av sjukdom m.m hela tiden, har ni några i er närhet, skänk gärna de en extra 

tanke och lite av er tid!  

Om man inte är beredd att ställa upp för andra när de är i behov av det, kan man 

knappast förvänta sig att andra ska göra det för en själv…  

Detsamma gäller om man tycker det är självklart att alla andra ska ställa upp för 

”sin egna förening” då får man själv vara beredd att  ställa upp för andra förening-

ar med! 

 Jag har fått frågan om vad som händer med ”källängsvägen” och när de tar bort 

vägen vid grusgropen flera gånger, byalaget har i skrivandes stund inte fått någon 

information om beslut från regeringsrätten. 

Byalaget firade nationaldagen med en arbetsdag, flera arbetade på kulturstigen och 

Mikaela målade om det röda på omklädningsrummen vid badplatsen, jag försökte 

hjälpa henne så gott jag kunde. 

8/7 ska byalaget ha årsmöte  då är ni välkomna att komma och umgås men vi bör 

fortsätta tänka på att hålla avstånd. Vi vill att hela Örsås även i framtiden ska vara 

en bra bygd att bo i och besöka kom gärna med tankar om hur vi gemensamt kan 

fortsätta vårt arbete för det. 

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

Inför eventuell semester 

Om ni ska resa iväg så glöm inte att försvåra för tjuven! Dels i ert 

permanenta boende och i boendet under semestern. 

- Be grannen tömma brevlådan och klippa gräsmattan 

- Lägga hushållssopor i ditt sopkärl 

- Emellanåt ställa sin bil på din uppfart 

- Ställ timers för att tända och släcka inom och utomhusbelysning 

- Låt det se ut som om du är hemma 

- Tänk på att dörrar och fönster i exempelvis stugor är enklare att bryta upp, 

var rädd om era värdesaker.  

För fler bra tips rekommenderar vi den här broschyren 

https://polisen.se/siteassets/dokument/forebygg_brott/se-om-ditt-hus--- 

forhindra-bostadsinbrott-under-din-semester.pdf 

         www.orsas.se 

 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Årets grillkväll 
för 

ALLA 
Örsåsbor 

När: Lördagen den 21 Augusti 2021 
Tider: 

Tipspromenad från 16.00 
för de som vill komma lite tidigare och umgås 

Grillglöden beräknas vara klar 17.30 
Plats: Örsåssjön, Örsås 

Klädsel: Glesbygdskavaj 
Vi står för Glöd och levande Musik! 
Ni står för sällskap och gott humör 
Medtag egen mat och valfri dryck. 

Vid dåligt väder finns partytält uppställt! 

Välkomna till en mysig kväll i trevligt sällskap. 

 

Vid ändrade restrektioner så kommer vi med vidare information om 

det skulle vara så att vi behöver ställa in det. 

Ett samarbete mellan föreningar i Örsås www.orsas.se 

Inför eventuell semester 

Om ni ska resa iväg så glöm inte att försvåra för tjuven! Dels i ert 

permanenta boende och i boendet under semestern. 

- Be grannen tömma brevlådan och klippa gräsmattan 

- Lägga hushållssopor i ditt sopkärl 

- Emellanåt ställa sin bil på din uppfart 

- Ställ timers för att tända och släcka inom och utomhusbelysning 

- Låt det se ut som om du är hemma 

- Tänk på att dörrar och fönster i exempelvis stugor är enklare att bryta upp, 

var rädd om era värdesaker.  

För fler bra tips rekommenderar vi den här broschyren 

https://polisen.se/siteassets/dokument/forebygg_brott/se-om-ditt-hus--- 

forhindra-bostadsinbrott-under-din-semester.pdf 


