
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 

21/8  Grillkväll  

Tipspromenad från 16.00 för de som vill 

komma lite tidigare och umgås 

Grillglöden beräknas vara klar 17.30 

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. 

Grannsamverkanskontakt 

Huvudkontaktombud 

Margaretha Bjälkemo  

070-522 36 43 

Robin Svensson 

0730-666044 

Kontakta oss om ni iakttar något 

konstigt. 
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Träffpunkt  

Axelfors 

Om smittoläget inte försämras kommer tro-

ligen träffpunkt Axelfors komma igång 

snart, beskedet från kommunen är att enkä-

ten troligen kommer ut igen under septem-

ber, håll ögonen öppna efter den och fun-

dera på vad som kan vara aktuellt, hör gärna 

av er till oss i byalaget om era idéer så vi 

kan försöka hjälpas åt att trycka på om de. 

Grillkväll 21/8 

Ni är alla lika välkomna till badplatsen vid 

Örsåssjön och grilla vad ni själva väljer att 

ta med er och umgås så länge ni själva vill.  

Allsång till gitarr 

Mer info i separat inbjudan 

Ett samarbete mellan föreningar i Örsås 

www.orsas.se 

Pojken du slog i hallen idag, han 

begick självmord några minuter 

senare. Flickan nu kallade hora, 

var en oskuld. Pojken du kallade 

tråkig, måste arbeta varje natt 

för att försörja sin familj. Flickan 

du knuffade, hon var redan sla-

gen i hemmet. Flickan du sa var 

fet, hon försökte svälta sig till 

döds. Den gamle mannen du har 

gjort narr av att han har ett 

otäckt ärr över sitt ansikte, han 

kämpade för sitt älskade land. 

Den pojke du mobbade så att han 

grät, hans mor är intagen på 

sjukhuset och är i fara. Du tror 

att du vet allt om dem, men det 

gör du inte. 

Sprid detta om du är emot mobb-

ning 

Tänkvärt 



Tankar från Ordföranden 
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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 

Till att börja med vill jag tacka för förtroendet att blivit omvald till ordförande 

ett år till. 

Det är roligt att det kunnat börja komma igång lite aktiviteter, hembygdsför-

eningens kaffesöndagar har varit väl besökta och så hoppas jag att vi ses på 

grillkvällen 21/8, ett trevligt samarbetsprojekt mellan föreningar i Örsås. 

Jag har flera gånger fått frågan om hur det går med källängsvägen, vi väntar 

fortfarande på besked från regeringsrätten. 

I mitten av Augusti (ungefär när bladet delas ut) ska ett ”ekipage” som tränar i 

Örsås tävla i VM, det är kinds brukshundsklubb som har glädjen att en med-

lem kvalificerat sig till VM i Schweiz. Ytterligare ett exempel på vilka förut-

sättningar för olika intressen vi har i Örsås, mycket tack vare mängder av ide-

ellt arbete. 

Nu närmar sig träffpunkt Axelfors, jag hoppas att vi alla som engagerar oss i 

den vill arbeta gemensamt för att hela Örsås ska gå starkare ur den. 

I mitt tycke har sommaren varit för varm och torr men en fin ”badsommar”, 

Örsåssjön har varit välbesökt. 

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

         www.orsas.se 
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