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Grillkvällen 20 Augusti 

Det var närmare 60personer som träffa-
des och umgicks, grillade och sjöng för 
glatta livet. Mattias och Martin spelade 
gitarr och höll i allsången. 

Den sedvanliga tipspromenaden med 
frågor  om Örsås väntade de som kom, 
de flesta viste att vår by/socken inte fått 
sitt namn efter att kocken som gjorde 
såsen åt Erik den 14:e var ör i huvet. 

Grannsamverkan är viktig 
Enligt utvärderingar minskar inbrot-
ten med 36%! 

Med detta örsåsbladet bifogar vi en 
lista med kontaktombuden, vill du 
vara med? 

Personerna som är med på kontaktlis-
tan med mobilnummer ingår i en 
smsgrupp och kan på så vis snabbt 
sprida information mellan kontaktom-
buden. 

Det är viktigt att ni informerar kon-
taktombuden om det händer något/ni 
ser något misstänkt så att vi kan se 
mönster och observationer som kan 
sammankopplas med brott. 

Fortsättning på mitt uppslaget 

Vargmöte 21/11 i Örsåsgården, håll koll efter mer info 
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Tankar från Ordföranden 

Nu sitter ni med den 69:eupplagan av Örsåsbladet i handen, det är ett projekt 
som Anna-Lena Lagerqvist och Ernst Gustavsson var med och startade upp. An-
ledningen till att byalaget började med det  är att vi tycker det är mycket viktigt 
att alla Örsåsbor ska få samma information och inbjudan till aktiviteter, jag tror 
det är viktigt för att få alla att känna sig delaktiga i vad som händer och väl-
komna på evenemang. Tyvärr verkar det inte som alla delar min åsikt men jag 
och byalaget ser det som en viktig värdegrund ideella föreningar bör bygga på. 

Har ni grannar/fritidshus utan postlådor dela gärna med er av den information ni 
får via örsåsbladet! 

Vad kan göra Örsås till en ännu bättre plats för er att bo på? Vad kan göra Örsås 
till en attraktivare plats att besöka/flytta till? Hur kan vi stärka gemenskapen i 
hela Örsåssocken?  Har ni några idéer hur vi gemensamt kan arbeta för göra vår 
hembygd ännu bättre, hör gärna av er! 
Anders Pettersson mejl anders.c.pettersson@outlook.com tel. 0739791746 

Ljuständning Hembygdsgården 24/11 

Ljuständningen i Örsås hembygdsgård har hunnit bli en 
tradition som nu återupptas efter ”Corona uppehållet.” 
Den 24 november klockan 17 är det dags att kliva in i hem-
bygdsstugan för glögg och umgänge. Och när  
skymningen är precis lagom så går vi ut och beundrar  
granen och tänder ljusen.  

Hantverksdagar i Håcksvik 15-16 Oktober kl.10-16 
Visningar av olika hantverk å servering i bygdegården,  

                     församlingshemmet m.m  

                       Välkomna 
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Taco kväll lördagen den 15 oktober kl 17.00 
 i örsåsgården 

 Äntligen kan vi förhoppningsvis ha en vanlig Taco Kväll där vi hjälps åt med 
att ställa tillrätta bord och duka och fixa fram maten! Alla små och stora är 

välkomna. 

Tacobuffé : 

Vuxna 80 kr Ungdom (10-18 år) 50 kr Barn under 10 år gratis 

Anmälan till Sussie på sms 070-333 84 03 

Betala gärna via Swich på plats eller innan 123 466 41 57  
Skriv Taco i meddelande 

Julkonsert på Strömsfors Bruk 
20 november kl. 16.00 

En fullmatad julkonsert med Likören och Hit It. 
I pausen serveras glögg och pepparkaka. 

Biljettpris: 200kr  
Biljetter finns att köpa Svenljunga handelsträdgård och Cafe ste-

nen iTranemo 

 

Hantverksjul på Strömsfors Bruk  
12 november kl. 10.00-15.00 

100-talet utställare, servering och lotterier 
Tomtejakt för alla barn!  

Fri entré   
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Vishing 
Även i detta utskick behöver vi tyvärr fortsatt omnämna vishing. 
Det har dock påvisats att det förebyggande arbetet har god effekt 
så fortsätt tala och upplysa er omgivning och främst era äldre, om 
att se upp för telefonbedragare. 
Finns det en misstanke om att det kan röra sig om just vishing 
tänk på följande: 
- Svara inte på mail, sms eller telefonsamtal som känns 
misstänkta. 
- Klicka inte på länkar och bifogade filer i mejl och sms utan att 
vara säker på att avsändaren är legitim. 
- Lämna inte ut dina lösenord, bankkortsuppgifter eller annan viktig 
information. 
- Logga aldrig in på annans begäran med exempelvis bank-id. 
- Skicka inga pengar i förskott utan att du sett det du har beställt. 
- Skänk aldrig pengar till organisationer utan att kontrollera vilka de är 

Läs mer på vår hemsida polisen.se genom att navigera dig dit -> 
Startsida /Utsatt för brott /Skydda dig mot brott /Bedrägeri 
/Telefonbedr  

               Grannsamverkan är viktig 
Hör av er om ni ser något misstänkt, råkat ut för stölder m.m eller om ni vill 
engagera er i grannsamverkan i örsåssocken och har förslag på hur vi kan för-
bättra vårt arbete. 

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

Har du drabbats av inbrott, det finns försäkringsbolag som har lägre självrisk i 
områden med grannsamverkan. 

Ni som vet ni har grannar utan postlåda, inte får denna informationen infor-
mera de gärna! 

Nedan och på nästa sida kommer information urklippt från polisens grann-
samverkanbrev. 
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Bedrägerier via swish 
Vi har den senaste tiden haft flera ärenden där främst ungdomar 
bedrar andra genom att använda sig av en ”Swish-bot”, som får det 
att se ut som att man betalat med Swish-appen när man inte gjort 
det. 
Nedan info är taget från Svensk handels sida: 
Flera handlare har hört av sig till Svensk Handels säkerhetscenter 
efter att de blivit lurade av fejkade swishbetalningar. Bedrägerierna 
går till så att kunderna köper varor eller presentkort på höga summor, 
och visar upp vad som uppfattas som en genuin swishbetalning. Allt 
ser korrekt ut, inklusive säkerhetsdetaljen med fyrverkerier när man 
trycker på telefonens skärm. 
Det är inte själva Swish-appen som blivit hackad, utan falska swish- 
botar, eller ”fulappar” som enkelt går att hitta och ladda ner. 
I dessa är det fritt fram att skriva in mottagare och summa. Swish är 
medvetna om problemet och jobbar aktivt med att stänga ner 
hemsidor som sprider Swish-botar. 
Först senare, oftast vid dagsavslut upptäcker handlaren att betalning 
aldrig inkommit.” 
https://www.dagenshandel.se/.../allt_fler... 
https://youtu.be/6si9zozLI9M 

Inbrott 
Vi ser en ökning av villainbrott i våra kommuner! 
Vi har den senaste tiden haft en ökning av inbrott i vårt 
polisområde. Vi vill be er om extra vaksamhet och vara ”våra 
ögon” i kommunerna. Vi är intresserade av fordon eller personer 
som vanligtvis inte rör sig i era områden. Lämna dessa tips till 
polisen. 
Vår brottssamordning följer inbrottens väg nationellt och våra 
patruller får ständigt vetskap om vart inbrotten skett men också 
vart de kan förväntas ta vägen. Vi jobbar också med att säkra spår 
och kartlägga modus vilket i flera fall varit framgångsrikt i vidare 
utredningar. 
Blir man utsatt för brott är det viktigt att ringa polisen via 112 innan 
man går in bostaden, detta då möjligheten att spårsäkra kan 
försvåras och bedömning kring om/när det är läge att gå in behöver göras av 
polis. 
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Bokcafe 25/10 och 22/11 

Ni välkomna att fika och prata, byta eller hämta böcker. Vi är i bokrummet i   
källaren på Örsåsgården. Öppet mellan 17.00-19.30. Det finns fralla och något 

sött till kaffe/te för självkostnadspris.  
Välkommen  

Halloween 30/11 kl.17:00  

Kom utklädd eller som du är till Spökvandringen i Örsåsgården! 
Spökvandring, Fiskedamm,  
Fika till självkostnadspris. 

Anmälan smsa till Hanna 076-8032768 eller Angela 070-6300679 

Alla spöklikt välkomna! 

Barnteater 19 November i Örsåsgården 
 Nasse hittar en kritask från 2 år i samarbete med svenljunga kommun. 

Mer information kommer på www.orsas.se 
Välkomna 

Glöggprovning 4/12 Kl.15:00  

Kom och prova 5 sorters glögg och julpyssla med barnen i  Örsåsgården 
Vi har pepparkakor, ädelost, ölkorv osv. 

50 kr för vuxna 30 kr för barnen 
Anmälan smsa Nanna 073-5010217 

Välkomna 

2023 
15/1 kl 15.00 ska vi äntligen ha Julgransplundring igen! 

11/3 Bygdegårdsföreningens årsmöte, årsmötesförhandlingar och  mat och quiz 
med Bandet från Håcksvik 

22/4 Fullt upp en soloföreställning om alla våra måsten med Lars Classon Humor 
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Ring för 
tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 
070-375 06  62 

Ulla Schillerås 



Vill din förening vara med här bjuder vi på 
denna plats. 

Kontakta Anders Pettersson 0739-791746 

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

15/10 tacokväll 

15-16/10 hantverksdagar i Håcksvik 

25/10 bokcafe 

30/11 Hallowen 

19/11 barnteater 

22/11 bokcafe 

4/12 Glöggprovning 

15/1 julgransplundring 

11/3 bygdegårdsföreningens årsmöte 

22/4 Fullt upp 

 

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.   

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  kontakta: 

Mikaela eller Anders 

mela_tirana89@hotmail.com 

an-
ders.c.pettersson@outlook.com 

Tfl: 0739-791746 


