
FÖRENINGSKALENDER 

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 

16/1 Dansa ut julen kl 15,00 i Örsåsgården 

17/1 Träffpunkt Axelfors 

18/1 Bokcafe 17,00-19,30 i Örsåsgården 

5/3 Bygdegårdsföreningens årsmöte 

9/4 Påskmarknad Strömsforsbruk 

Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna veckor, 

Sedvanligt Bingospel med Chans på Jackpott 

10 000 kr. Ibland ”kryddar” vi med extra-

vinster! kl. 19.00-22.00. Välkomna !!! 

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

LED-belysning 

samt odlingsduk  

www.ryberg5.se  

0705-261594  

Bokbuss Måndagar  

udda veckor 

Strömsfors, Talleröd 14.45-15.15 

Örsås, bygdegården 15.30-16.00 

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 

Grannsamverkan 

Huvudkontaktombud:  

Margaretha Bjälkemo:  

070-5223643 

Robin Svensson:      

 0730-666044  

          GOD JUL 

Ö R S Å S -                                          
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               www.orsas.se 

Träffpunkt Axelfors 17 

Januari Politikermöte 

Det går nu bra att anmäla sig till 

mötet på kommunens hemsida. Ni 

kan även skicka mejl om ni har fler 

frågor ni vill ska tas upp med poli-

tikerna, står om det på samma sida 

som anmälan. 

På mötet den 30/11 pratades det en 

del om de frågor som kommit upp 

inför mötet. Kommunalt och en-

skilt VA.(Ullasjö), skogsavverk-

ning, biologisk mångfald, gång- 

och cykelvägar samt banvallar, 

vandringsleder/promenadslingor, 

grusvägar och bilar som kör för 

fort, kollektivtrafik, badplatser, 

mötesplatser 

Julkonsert på Strömsforsbruk 

En besökare sa ”fin föreställning på bruket 

trots allt med covid, ser fram mot nästa 

gång som det blir något” 

Det var två konserter efter varandra med 

100 pers per gång. Likören och Hittit un-

derhöll med klassiska julsånger. 

Strömsforsgruppen önskar alla en God jul 



Tankar från Ordföranden 

                www.orsas.se 

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

för Örsås bästa på något vis, ingen nämnd å ingen glömd. Helt klart är det 

många timmar som läggs ner i de många föreningar som verkar inom vår 

socken, det har påverkat hur Örsås är idag och bidrar säkert till hur vår hem-

bygd kommer utvecklas i framtiden. Är ni intresserade av att engagera er i nå-

gon aktivitet som redan finns i Örsås, gå till den föreningen som redan har den 

och erbjud er hjälp! Vi tjänar inget på att konkurera med varann. 

Nu är delen av väg 1582 avstängd, 2/12 gjordes det, redan första helgen efter 

rök det backspeglar på källängsvägen, kunde ju hänt ändå men risken ökar ju 

när trafiken fördubblas. Jag tycker att trafikverket borde satt upp skyltar med 

när vägen beräknades stängas av. Diskussionerna med kommunen om hur vi 

kan gå vidare med vägen ger tyvärr inga större förhoppningar. Vi får leva på 

hoppet och hoppas vi lyckas få vägen bättre eller att genomfartstrafiken väljer 

annan väg. 

Det som är lite märkligt är att ett företag och Göteborgsstift som tjänar på det 

inte behöver bidra med något och vi Örsåsbor förväntas acceptera sämre väg-

förbindelse. 

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

Bokcafe 

Nu äntligen ska vi inviga vårt Bokrum Tisdagen den 18 Januari 2022 17,00-

19,30 

Det finns fika att köpa någon macka och något sött! 

Bokbussen kommer kl 18,45 och visar hur den fungerar och delar ut turlista 

osv. 

Bokcafet kommer vara i Källaren på Örsåsgården ingång från parkeringen! 

Bokcafet återkommer var 4e Tisdag: 15/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6, 30/8, 27/9, 

25/10, 22/11  

Hjärtligt Välkomna 

                www.orsas.se 

 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Påskmarknad på  
Strömsfors Bruk 

9 april kl. 10.00-15.00 
Marknad, servering och  

lotterier 
Äggjakt för alla barn! 

Fri entré 

Information och anmälan till 
Påskmarknad se 
(stromsforsgruppen.se)  

Hjälp oss dansa ut Julen! 

Första söndagen efter Tjugondaknut! 16 januari 2022 kl 15,00 

samlas vi i Örsåsgården dansar fikar och har skoj! 

Ta någon i handen & kom! Alla Välkomna  

Årsmöte! 

Bygdegårdsföreningen 

Boka in lördagen den 5 mars för då blir 

det "förhoppningsvis" ett helt vanligt 

Årsmöte! 

mötesförhandlingar först och mat och 

underhållning sen! 

Välkommen 


