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Tänkvärt 

Jag litar på 
naturens la-
gar för skön-
het och 
nytta. Våren 
ska plantera 
och hösten 
lagra i all 
oändlighet. 
– Robert 
Browning  

Hösten är 
den andra 
våren när 
varje löv är 
en blomma. 
– Albert 
Camus 

Träffpunkt Axelfors 30/11 

 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 innebär 

Axelfors gamla kommun, socknarna Örsås, Ullasjö, Revesjö 

och Redslared. Redan nu kan du besvara enkäten och anmäla 

dig till dialogmötet som är tisdagen den 30 november klock-

an  18.00 Örsås bygdegård 

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 fram till 7/11. 

Anmälan senast 15/11 

www.svenljunga.se/traffpunkt   mer info sidan 6 
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Tankar från Ordföranden 

Nu har hösten kommit med den skördetid, jag hoppas ni är många 

som  fått goda skördar närproducerat i era grönsaksland, för egen del 

gav King-Edvarden bra och om någon är intresserad av att testa blad-

mögelresistenta sorter kan jag rekommendera Sarpo Mira de stod sig 

gröna länge och gav god skörd, om någon vill provsmaka har jag i 

jordkällaren. 

VM silver i lagtävlingen och en knappt missad finalplats individuellt 

blev resultatet för kinds brukshundsklubbs representant på VM, ett 

gott exempel på vilka möjligheter för olika intressen det finns i Örsås. 

Nu närmar det sig med träffpunkt Axelfors, jag hoppas att ni alla vill 

jobba för hela Örsås ( Strömsfors till Björlida, Ugglebo till Fornebo) 

och se möjligheterna i att samarbeta och dra nytta av varandra, det 

VIKTIGASTE Örsås har, är ni Örsåsbor! Vad är en by utan invånare?  

Sen är även en god infrastruktur en förutsättning för en levande 

landsbygd. Där utöver beror det mycket på var och ens intressen vad 

man tycker är viktigt.  

Hör gärna av er om ni har frågor ni vill vi ska driva. Håll gärna fram 

vad som är bra med Örsås men gör det på ett sätt att ni inte samti-

digt säger att andra ställen är sämre. 

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

Väg 1582-1583 

Regeringen har avslagit kommunen och byalagets överklaganden om trafikver-

kets beslut att dra in del av väg 1582  utan att förbättra 1583, ”källängsvägen”. 

De gick på trafikverkets linje. ”Eftersom förbindelsen till Örsås inte bryts kan 

olägenheten för bygden inte bli mer än ringa. Tillgängligheten till bygden blir 

samma som innan och underhållet av den indragna delen kommer inte att belasta 

några enskilda fastighetsägare eftersom vägdelen övergår till grustäkten” 

Att det är den bättre av två vägar som håller sämre standard än övriga vägen ge-

nom kyrkbyn har de uppenbart inte tagit hänsyn till!!! 
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Taco-kväll Örsåsgården 19/11 kl.18 
50kr/person 

Barn under 16 år gratis  

Anmälan till Sussie Pohl Lilja  

0703338403. Glöm ej meddela ev allergier  

Välkomna!  

Äntligen har vi börjat med bingo !! 

Ni kanske var på den första efter pandemi uppe-

hållet, 6/10 

Örsås Bygdegårdsförening hälsar alla väl-

komna på bingo onsdagar jämna veckor kl 

19:00 

onsdagar 20/10, 3/11 o.s.v 

Boka gärna bord innan ni kommer 

0325-628052 
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Grannsamverkan 

Vi har varit på den årliga grannsamverkansträffen för Svenljunga och Tranemo 

kommun. Där kommunpoliserna var på plats för att informera lite om hur det 

ser ut med brott omkring byarna mm. Vi fick även ta del av en Borås polis som 

förklarar hur läget ligger till med gängkriminaliteten i Borås. 

Annika Stomberg informerade om att det startat upp en grupp i kommunen som 

heter EST ( Effektiv samordning för trygghet) där man jobbar för att upprätta en 

samlad lägesbild mellan polisen, kommunen och kommunala bostadsbolag. 

Detta kommer dem boka upp träffar till varje grannsamverkansgrupp i alla olika 

delar i kommunen för att alla ska få en så bra informationsgenomgång som möj-

ligt och få en bra inblick i det ordentligt. Och även veta vad vi kan göra mera i 

bygderna. Vill man läsa mer om detta så finns det på svenljunga kommuns hem-

sida. 

 

JULKONSERT på Strömsfors Bruk 

söndagen den 5 dec kl 16 och 18 
 

med LIKÖREN, dirigent Anneli Ringdahl-Egbo 

och HIT IT, kapellmästare André Egbo 
 

Biljettpris 200 kr inkl. glögg och pepparkaka 

Förköp: Svenljunga Handelsträdgård 

Café Stenen (Gymnasiet) i Tranemo 
 

Lokalen är ouppvärmd – klä dig varmt! 
Insläpp 20 min innan konserten börjar 
Lotteri 
 

Hjärtligt välkomna! 
 

Arr. Strömsforsgruppen 

stromsforsgruppen.se 
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Byalagspeng sista ansökningsdag 2021, 15/11 

Det finns relativt mycket pengar kvar att dela ut vid sista ansökningsperioden 

2021, passa på att ansök om ni har några idéer som passar att ansöka om bya-

lagspeng till.  

Målet med byalagspengen är att den ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka 

för dig som har idéer som kan utveckla vår kommun. Om du ska söka bidraget 

rekommenderar vi att du läser hela riktlinjerna. 

Läs hela riktlinjerna här Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster. 

Varje år avsätts 200 000 kronor för byalagspengen. Det finns fyra ansöknings-

datum per år. Pengarna delas ut löpande under året så tänk på att de kan ta slut 

innan sista ansökningsperioden. 

Kriterierna för ansökan är: 

Insatsen ska gynna allmänheten i bygden 

Insatsen ska gynna den lokala utvecklingen 

Du kan söka för investeringar och aktiviteter 

Ansökan ska gå genom byalaget 

Insatsen ska vara hållbar 

Maxbeloppet att få är 20 000 kronor/insats och år. 

 Vi kommer även försöka få ordning på SMS-gruppen ordentligt för att kunna 

nå ut till alla när det väl behövs för att alla ska få samma information. Det har 

krånglat lite med att få igång detta, men vi ska jobba fram en bra lösning på 

detta. 

Huvudkontaktombud:  

Margaretha Bjälkemo: 070-5223643 

Robin Svensson:          0730-666044  

 



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. 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 
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Ungdomspengen 

 fungerar som ett utvecklingsstöd för att möjliggöra kultur- och fritidsarrange-
mang av unga för unga. Syftet med ungdomspeng är att stödja och uppmuntra 
unga människors engagemang och delaktighet och att ge möjlighet till eget 
skapande och drivande av kreativa idéer. Stödet är utformat så att beslutet lig-
ger nära målgruppen och att det är snabba handläggningstider för att lättare 
stimulera initiativ. Ungdomspengen ska förenkla för unga i kommunen att 
söka pengar för små och stora projekt. Bidragets storlek Budgeten för ung-
domspengen är 50 000 kr per år. Du kan söka för minst 500 kr och mest 10 
000 kr per aktivitet. Vem kan söka? Ungdomar i åk 6 (12 år) upp till 18 å r 

Mer information finns på svenljunga.se 

Vem kan delta? 

Till varje Träffpunkt är kommuninvånare som är bosatt i det aktuella geogra-

fiska området välkomna. Även lokala företag inom det geografiska området 

kan svara på enkäten och delta på dialogmötena. 



Vill din förening vara med här bjuder vi på 

denna plats. 

Kontakta Anders Pettersson 0739-791746 

Eller mejla på  

anders.c.pettersson@outlook.com 

19/11 Taco-kväll Örsåsgården  

30/11 Träffpunkt Axelfors kl.18 i Ör-

såsgården 

5/12  Julkonsert på Strömsfors Bruk 

 

Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna veckor, Sed-

vanligt Bingospel med Chans på Jackpott 10 000 

kr. Ibland ”kryddar” vi med extravinster!    kl. 

19.00-22.00.    

 

 

FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

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  kon-

takta: 

Mikaela eller Anders mela_tirana89@hotmail.com 

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

Grannsamverkan 

Huvudkontaktombud:  

Margaretha Bjälkemo:  

070-5223643 

Robin Svensson:      

 0730-666044  


