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Grillkväll 20/8 
Ni är alla lika välkomna till 
badplatsen vid Örsåssjön 
och grilla vad ni själva väl-
jer att ta med er och umgås 
så länge ni själva vill.  
Allsång till gitarr 

Grillglöden beräknas vara 
klar 17.30 

Ni står för sällskap och gott 
humör 

Välkomna till en mysig 
kväll i trevligt sällskap. 

 
Mer info i separat inbjudan 

Ett samarbete mellan  

föreningar i Örsås 
www.orsas.se 

Midsommarfirandet 

24 Juni höll hembygdsföreningen sitt traditionsen-
liga midsommarfirande efter två års uppehåll. 

På förmiddagen kläddes stången och på eftermid-
dagen restes den och sen blev det dansrunt den till 
sång och musik. Kaffeserveringen hade det hett i 
värmen å glassen var eftertraktad. 

Det har även varit de sedvanliga 
”kaffesöndagarna” vid hembygdsgården. 



Tankar från Ordföranden 
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0325-62 71 50 
070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Ring för 
tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

Nu går sommaren mot sitt slut och mörkare tider är på gång, då tänker jag på 
att det blir mindre dagsljus men ser vi oss om i världen så ser det dystert ut, 
med krig, massskjutningar, värmeböljor och stora skogsbränder, vad är det för 
tider vi är på väg emot??? 

Badplatsen vid Örsåssjön har varit flitigt besökt vid ”badväder”,  tyvärr 
”glömmer” endel saker där, värst tycker jag det är att det ibland är fimpar och 
portionssnus lämnade på sandstranden, där småbarn leker! 

 

Ni är alla välkomna att engagera er i byalaget, för er bygds framtid! Vad brin-
ner just du för? Vad gör att du vill bo här? Vad gör att du vill bo kvar här i 
framtiden? Vad kan vi Örsåsbor (hela örsåssocken) göra gemensamt för att 
skapa/behålla den bygd vi vill ha? 

Anders Pettersson 0739-791746 anders.c.pettersson@outlook.com 
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Byalagspeng 
Det finns relativt mycket pengar kvar att dela ut så har ni några planer som 
stämmer överens med riktlinjerna för byalagspengen så passa på att ansöka! 

Har ni några frågor kontakta Anders 0739-791746 

Försök inte lura mig! 
 Från polisens grannsamverkansbrev 

Hjälp dina nära och kära att skydda sig från bedrägerier! 

Har du någon äldre i din närhet som du bryr dig om? Eller 
träffar du äldre i ditt yrke? Du kan hjälpa oss förebygga att 
äldre blir lurade! 

 
Följ dessa enkla steg och prata med din mormor pappa eller någon äldre du 
känner om hur de bäst skyddar sig mot bedrägerier på stan, i hemmet och på 
nätet. 

Steg 1: Se tre korta filmer tillsammans om olika bedrägerisituationer.      
Du hittar de på polisen.se/prata-bedrägerier 

Steg2: Prata om varningssignaler med hjälp av diskussionsfrågorna. 

Vad kan du göra i samma situation? 

-Vad kan du tänka på om du får ett oväntat telefonsamtal? 
-Hur akn du avsluta ett obekvämt telefonsamtal? 
-På vilka sätt kan en bedragare få tag i dina kortuppgifter? 
-Var förvarar du din plånbok och lösenord för att undvika att de blir stulna? 
-Vad gör du om du får ett mejl från en avsändare du inte känner/inte brukar få 
mejl ifrån? 
-Hur ser du till att ingen kommer åt dina lösenord på nätet? 
-Vad skulle en bedragare kunna säga för att lura sig in i ditt hem? 



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 
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Tipspromenad från 16.00 för de som vill 
komma lite tidigare och umgås 

12/11 Hantverksjul på Strömsfors Bruk är 
lördagen den kl. 10.00-15.00.  

Bingo i Örsåsgården onsdagar 
jämna veckor, Sedvanligt Bingospel 
med Chans på Jackpott 10 000 kr. 
Ibland ”kryddar” vi med extravins-
ter!    kl. 19.00-22.00.   

Grannsamverkanskontakt 

Huvudkontaktombud 

Margaretha Bjälkemo  
070-522 36 43 

Robin Svensson 

0730-666044 

Kontakta oss om ni iakttar något 
konstigt. 

 


