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ÖrsåsByalags årsmöte 8 Mars 

kl.18.30 i Örsåsgården 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika 

Byalaget har ingen medlemsavgift så alla Örsåsbor är med-

lemmar!  

Kom med era idéer om hur vi kan hjälpas åt att arbeta för 

Örsås! 

Vår kommunpolis Annika Stomberg kommer och pratar om 

brottsförebyggande åtgärder m.m 

Varmt välkomna! 

Styrelsen 

Påskmark-

nad på  

Strömsfors 

Bruk 

9 april kl. 

10.00-15.00 

Marknad, serve-

ring och  

lotterier 

Äggjakt för alla 

barn! 

Fri entré 

Information och 

anmälan till Påsk-

marknad se 

(stromsforsgruppe

n.se)  

Årsmöte Bygdegårdsföreningen    

OBS nytt datum 19 Mars  

Årsmötet i bygdegårdsföreningen har vi beslutat skjuta fram 

och hoppas då att restriktionerna är borta. Så vi kan ha ett 

vanligt årsmöte! 

Bingon återupptas 9/3 
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Tankar från ordföranden 

Ett nytt år med nya krafter har vi framför oss, min förhoppning är att de flesta traditions-

enliga evenemang som det läggs många ideella timmar för att verkställas ska kunna hål-

las i år så som Hembygdsföreningens vårotta, midsommarfirande och kaffesöndagarna, 

Strömsforsgruppens julmarknad,  Bygdegårdsföreningens bingo, föreningarnas årsmö-

ten och gemensamma projekt som skogsbingo, grillkväll m.m Är ni intresserad av att 

engagera er i något av de är ni säkert välkomna att kontakta respektive förening. 

Träffpunk Axelfors, det kom ingen från varken Ullasjö eller Redslared och endast två 

från Revesjö till politiker mötet, det kan knappast ses som något annat än ett misslyck-

ande för kommunens träffpunkt system.  Vi som var där hade visserligen trevligt men 

vad ger det oss och kommunen? Nej jag tycker att både byarna och kommunen bör satsa 

på byalagen och utöka kontakten och samarbetena där emellan! Alla ni som vill enga-

gera er i den typen av frågor är välkomna till byalaget så driver vi frågorna gemensamt 

och blir på det viset starkare!  

Nu är det årsmötesdags, ta chansen, kom på vårt årsmöte och diskutera vad vi kan göra 

för vår by nu och inför framtiden!!! 

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

Grannsamverkan 

Vid pågående brott ring 112. har ni haft inbrott anmäl det till polisen, informera 

gärna era kontakombud om vad som händer/skett, har vi då fått in information 

om misstänkta aktiviteter som kan sättas i samband, kan vi hjälpas åt att under-

lätta för polisen att reda ut brotten. 

Ser ni något misstänkt kontakta era grannsamverkansombud, vill ni engagera er i 

grannsamverkan för er och era grannars skull kontakta Marharetha eller Ro-

bin! 

Huvudkontaktombud:  

Margaretha Bjälkemo: 070-5223643 Robin Svensson: 0730-666044  

Skogsbingo 14/5 reservera gärna dagen redan nu! 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Bokcafe 

Bokcafet hade vi öppet och bokbilen Hjulius gjorde ett besök. Vi var några styck-

en som fikade och pratade nere i bodegan samt fick en visning av bokbilen.  

Vi har hela källaren till vårt förfogande så det är lätt att hålla restriktionerna.   

Är man inte intresserad av böcker går det bra att bara fika och prata! 

I bokrummet finns böcker att ta med hem! Vill man kan man byta med någon 

man har hemma! 

Vi tar gärna emot Barn och ungdomsböcker! 

Bokbussen är ju i Örsås måndagar udda veckor 15,30-16,00 men om intresse 

finns så kan vi be dom komma tillbaka en tisdag vid 18,45  

Vid frågor kontakta Sussie: pohllilja@gmail.com 

Så bokcafet kommer hålla öppet var 4e tisdag 15/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6, 30/8, 

27/9, 25/10, 22/11 



FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna 

plats. 

Kontakta Anders Pettersson 0739-791746 

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

8/3 Byalagets årsmöte i Örsåsgården 

15/3 Bokcafe i Örsåsgården 

19/3 Bygdegårdsföreningens årsmöte 

9/4 Påskmarknad på Strömsforsbruk 

12/4 Bokcafe i Örsåsgården 

14/5 Skogsbingo 

Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna 

veckor, Sedvanligt Bingospel med Chans 

på Jackpott 10 000 kr. Ibland ”kryddar” 

vi med extravinster! kl. 19.00-22.00.  

LED-belysning 

samt odlingsduk  

www.ryberg5.se  

0705-261594  

Örsåsbladet 

Örsåsbladet delas ut jämna månader (Sent i Februari) med 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 

Bokbuss Måndagar  

udda veckor 

Strömsfors,Talleröd14.45-15.15 

Örsås, bygdegården15.30-16.00 

I bokbilen kan du låna böcker, 

ljudböcker, tidskrifter, filmer 

och spel  


