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2022-05-14 kl.14:00 
4.5km promenad för hela familjen, den är ca2km 

kortare i år. 

Vid behov finns möjlighet att bil till kulturstigen 

Med bingo, tipspromenad och lekar,               

även barnfrågor 

Start vid Örsåsgården mellan kl.14.00-14.30 

Startavgift vuxna 50 kr barn 20 kr tar emot swish 

Ta med mat och dryck  

så grillar vi gemensamt efteråt. 

Vid frågor kontakta Anders Pettersson 0739-791746 eller 

mejla anders.c.pettersson@outlook.com 

Vårotta Kristi 

himmelsfärds-

dagen   

torsdagen den 26 

maj kl.8.00.  

Vid Hembygds-

gården 

Friluftsgudstjänst.  

Tipspromenad och  

lotterier.  

Vi bjuder på 

kaffe.  

Örsås hembygds-

förening 
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Tankar från Ordföranden 

Byalagspeng 

Har ni några projekt på gång som uppfyller kriterierna för att ansöka om byalagspeng, passa på att 

ansöka nu! Ansökan görs genom att fylla i en blankett som sen byalagets ordförande skriver un-

der. Ansökningarna ska vara inkomna till kommunen senast 15/2 15/5 15/9 och 15/11. Efter varje 

ansökningsomgång går byalagspengsgruppen igenom alla ansökningar. 

Var noga med attfylla i ansökningarna ordentligt och bifoga bra underlag för kostnader, offerter 

m.m. 

Har ni frågor om byalagspengen kontakat Anders  anders.c.pettersson@outlook.com tel. 0739-

791746 

Nu går vi mot ljusare tider men tyvärr lägger det sig ett ”mörker över världen”, det är fruktans-

värt vad Putin/Ryssland håller på med i Ukraina! Hur många människoliv, mycket pengar och 

miljöresurser ska mänskligheten behöva slösa på krig innan vi lär oss… 

Det är många bilar som kört fel efter att vägen vid grusgropen stängdes av, de flesta vänder nog 

vid grushögarna men andra fortsätter grusvägen mot kärret, skyltningen visar ju att vägen 

svänger kraftigt däråt, taxin som hamnade i Högagårdsskogen var nog lite vilse. 

Hemsidan orsas.se  gå gärna in på den och se vad ni tycker att vi mer bör skriva om vår by, det är 

ju ett av de sätt vi visar vad vi har för möjligheter i vår by. 

Jag får tacka  för förtroendet att blivit vald till byalagets ordförande ytterligare ett år.  Hur vill ni 

vår by ska se ut i framtiden? Det är avgörande för vilka frågor vi ska driva nu! Kom gärna med 

förslag hur vi gemensamt kan  stärka/gynna vår by nu och inför framtiden. 

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

Grannsamverkan 

Nu är det hög tid att se över grannsamverkanskyltarna, ser ni några som behöver bytas ut eller 

tycker att vi behöver komplettera med fler hör av er till era kontaktombud eller någon av huvud-

kontaktombuden. 

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

Hör av er om ni ser något misstänkt, råkat ut för stölder m.m eller om ni vill engagera er i grann-

samverkan i örsåssocken och har förslag på hur vi kan förbättra vårt arbete 



 

              www.orsas.se 

 

Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

     Påskmarknaden på Strömsforsbruk 9 April 
Under en strålande vårsol som speglade sig vackert i 

assman där den forsar förbi Strömsfors bruk, höll 

Strömsforsgruppen sin påskmarknad i brukslokalen 

som är upprustad med nytt golv och nya fönster. 

Barnens ”äggpromenad” var ett uppskattat inslag av 

den yngre generationen. Ca 150barn gick den. 

Alla som var där verkade glada att äntligen kunna gå 

på marknad igen. 

Det var ca 30säljare som sålde sina alster i 

de nyrenoverade luftiga lokalerna, antalet 

var begränsat på grund av pandemin, för 

att inte orsaka alltför stor trängsel.  

Strömsforsgruppen tackar alla närvarande 



 

 

FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna 

plats. 

Kontakta Anders Pettersson 628119 

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

14/5 Skogsbingo 

26/5 Vårotta Kristi himmelsfärds dagen  

vid hembygdsgården  

24/6 Midsommarfirande vid hembygds-

gården 

10/7  Kaffesöndag vi hembygdsgården      

17/7 Kaffesöndag vi hembygdsgården     

24/7  Kaffesöndag vi hembygdsgården    

31/7 Kaffesöndag vi hembygdsgården    

20/8 Grillkväll 

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 

www.ryberg5.se 

0705-261594 

Örsåsbladet 

Örsåsbladet delas ut jämna må-

nader 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  

Infomejl 

Vill ni få endel påminnelser om aktivite-

ter via mejl? Skicka isåfall er mejladress 

till infoorsas@gmail.com och skriv info-

mejl i ämnesraden 

Infomejl kan skickas ut med påminnelser 

om aktiviteter som varit med på orsas.se 

http://www.ryberg5.se

