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Hantverksjul 12 November 

Kl.10 öppnades dörren till årets jul-

marknad, besökarna kom i en jämn 

ström fram till den stängdes vid 15. 

Det var närmare 80 säljare med varie-

rande saker att sälja, där fanns olika 

hantverk och ätbart att köpa. Det gick 

att köpa lotter för att bland annat stödja  

Rödakorset, Strömsforsgruppen, Lions 

Ljuständning i 

Hembygdsgården 

Den 24 November samlades ca  

20 personer i olika åldrar för att dricka 

glögg och umgås. För att sen när mörk-

ret fallit tända ljusen och  

beundra årets julgran. En uppskattad 

tradition för de som var på plats. 



Tankar från Ordföranden 
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Nu när vi närmar oss ett nytt år vill jag passa på att tacka er som arbetat för 

Örsås bästa på något vis, ingen nämnd å ingen glömd. 

Nu går vi snart mot ljusare tider, jag hoppas verkligen vi gör det i världsläget 

och covid19 släpper sitt grepp om oss, det senare märks ju fortfarande med 

många sjuka och att det för endel evenemang varit svårt att komma igång efter 

pandemin medans många varit överfyllda. 

De eviga frågorna, hur vill ni Örsåsbygden ska se ut i framtiden? Vad kan vi 

göra för att påverka i den riktningen?  Hur gör vi det bäst gemensamt? Gå inte 

runt och knyt näven i fickan och undra varför det ena eller andra inte görs, har 

ni svaren på de frågorna eller bara någon av de får ni gärna höra av er! 

Det närmar sig årsmötes tider, om ni vill engagera er ideellt i Örsås tror jag 

nog att alla föreningar tar emot er med öppna famnar! Vi kan aldrig bli för 

många som engagerar oss i vår hembygd så länge vi hjälps åt. 

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

Grannsamverkan är viktig 

Enligt utvärderingar minskar inbrotten med 36%! 

Tyvärr fick Örsåsgården påhälsning i uthus i slutet av november, det är det 

enda inbrottet som kommit till grannsamverkans känndedom på senare tid men 

alla brott är för många! 

Det är därför mycket viktigt att vi hjälps åt att hålla ögona öppna och informe-

rar grannsamverkan!!! Om det händer något/ni ser något misstänkt så att vi kan 

se mönster och observationer som kan sammankopplas med brott. 

Personerna som är med på grannsamverkans kontaktlista med mobilnummer 

ingår i en smsgrupp och kan på så vis snabbt sprida information mellan kon-

taktombuden 

Vill ni engagera er i grannsamverkan och vara med på kontaktlistan/sms-

gruppen hör av er till Mikaela Karlsson tel. 0763234103. 
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Julkonsert 20 November  

Likören och Hitit gästade Strömsfors-

bruk och höll en julkonsert i samarbete 

med Strömsforsgruppen 

Ca 200peroner som njöt av  

musiken och julstämningen. 

 

 

 

Nedan är en recension av en  

mycket nöjd besökare 

Denna vintriga vy möttes man av 

om man besökte strömsfors bruk 

20/11 på Julkonserten som ströms-

fors gruppen arrangerade tillsam-

mans med Likören och Hit it. Det 

bjöds  på fin sång och musik samt 

även allsång. Lotter fanns att köpa 

samt glögg bjöds det på i pausen. 

Kontrasten mellan mörkt och kallt 

ute men varmt och ljust inne gjorde 

att man verkligen nöjt av stun-

den  och lokalen som numera har 

golvvärme. Det känns som lokalen 

kommer att leverera fina upplevel-

ser framöver.  

Mikael Knutsson 



Tänk på... 

Vi stoppar mycket bilar på kvällar och nätter 

då våra livsstilskriminella är ute och tjuvar. 

Tänk på att göra en bra godsbeskrivning i 

anmälan och märk gärna era saker om 

möjligt- då hittar godset snabbt hem till sina 

ägare som i ovan fall. 

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.  

               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! 

Stefan i Röstorp har fel nummer på kontaktlistan rätt är 

 Stefan Johansson 070-7338466 

Nedan och på nästa sida kommer information urklippt från polisens grann-

samverkanbrev. 
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Lite från vår grannsamverkansföreläs-
ning med Elin och Lymla 

Pågående brott – 112!! 
• Signalement, ta registreringsnummer 
om möjligt. Ring hellre en gång för mycket! 
• Fota och filma om möjligt. 
• Senast sedda punkt? 
• Gå inte ut och spring runt om polishunden jobbar. Gör som RLC säger. 
• Misstänksamma personer som rör sig i området? Ta gärna 
registreringsnummer. Rör sig personer i terrängen? 
Vad tränar polishunden på: 
Lydnad –kontroll på hundarna 
Räddningssök 
Lokaliseringssök inomhus 
Brottsplatsundersökning 
Skyddsarbete 
Spår tätort/terräng 
Tjänstbarhetskontroller  
 

                                 Ny typ av bedrägeriförsök 
 
BankID går ut med information via 
sin hemsida 
och varnar för en ny typ av bedrägeri-
försök via 
sms och telefon. 
Som det syns på bilden skriver 
BankID att det 
just nu förekommer falska sms-
utskick och 
telefonsamtal som utger sig för att 
komma 
från BankID. De skriver också att de 
kontaktar 
aldrig användare på det sättet och upp-
manar 
till att man raderar meddelandet eller 
avslutat 
samtalet utan att följa några uppmaningar i det.  

Tänk på... 

Vi stoppar mycket bilar på kvällar och nätter 

då våra livsstilskriminella är ute och tjuvar. 

Tänk på att göra en bra godsbeskrivning i 

anmälan och märk gärna era saker om 

möjligt- då hittar godset snabbt hem till sina 

ägare som i ovan fall. 

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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Hjärtligt Välkomna till Örsåsgården 

15/1-2023 Julgransplundring med dans runt granen, fika,  tomte och olika 

lekar. 

11/3-2023 Bygdegårdsföreningens Årsmöte. Först årsmötesförhandling-

ar sen kommer bandet från Håcksvik och underhåller med musik och 

quiz . Mat blir det ju också såklart. 

22/4-2023 Fullt upp en soloföreställning om alla våra måsten med Lars 

Classon. Humor med eftertanke. 

Håll koll på www.orsas.se om tider och anmälan och dyl. Leta även upp 

Örsåsgårdens sida på Facebook och följ oss där! det finns även en sida för 

Örsåsgårdens medlemmar! 

Är du sugen på att hålla i någon aktivitet eller om det är någon aktivitet du 

saknar kan du höra av dig till programrådets sammankallande Sussie 070-

333 84 03 
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Ring för 

tidsbeställning             

Kindsvägen2 Svenljunga 

0325-62 71 50 

070-375 06  62 

Ulla Schillerås 

Rovdjursmöte 

Mia Bisther på länsstyrelsen var inbjuden av kommunen att komma och  

informera om rovdjur. 60-70 personer hade anmält sig 

Länsstyrelsen vill gärna ha observationer av våra stora rovdjur för att få 

bättre underlag för hur rovdjursstammarna ser ut. Varg inventeras mellan 

1/10 och 31/3 Lo mellan 1/10 och 28-29/2 Det går att lägga in observationer 

på www.skandobs.se eller ringa rovdjursspårare. Vid inventering används 

kameror, DNA och spårning. 

Får ni angrepp på tamdjur, kontakta länsstyrelsen för besiktning och 

 information. Det finns möjlighet att få bidrag till rovdjursavvisande stängsel, 

hundväst med vargstål. 

Har ni behövt skydda tamdjur enligt paragraf 28 kontakta länsstyrelsen inte 

polisen. 

Det var flera närvarande som uttryckte oro för utvecklingen på landsbygden 

med ökande stammar av de stora rovdjuren 
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FÖRENINGSKALENDER 

Har du inte fått Örsåsbladet,kontakta ditt roteombud! 

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 

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 extravinster! kl. 19.00-22.00.  

Välkomna !!! 

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

Tänkvärt 

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 

  

Anledningen till att vi alla går på högvarv 

inför julen med den eviga, oåterhållsamma 

och ofta knasiga julklappsshoppingen är an-

tagligen att vi inte riktigt vet hur vi ska ut-

trycka vår kärlek i ord.  

 En av farorna med julen, är att vi av våra 

fruar får presenter som vi inte har råd med.  


