
April 2015 

Gympa 
Varje måndag klockan 18:30 i skolan. En Friskis&Svettis-variant, som 

passar alla. 

 

Årsavgift 2015 
Glöm inte att betala medlemsavgift till byalaget.  

100 kr per hushåll kostar det och bankgirot är 295-4287. 

 

Kontakt 
Byarådet kontaktar du enklast genom byarad@ostra-stro.se eller 

brevlådan vid anslagstavlan. 

 

Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas. 

Kontakta SvenE eller Micky 

 

Partytält 
Behöver du hyra partytält 5x8 meter så kostar det 250 kr/gång. Boka 

genom Mats Möller. 
 

 

BYARÅDET  i  Östra Strö (2015) 

ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367 

vice ålderman:  Bengt Andersson 0702195867 

Ledamot Kristina Haara 0734353546 

 Mats Möller  18 936 

 Ola Hermansson 0733936858 

 Linda Riiner  31 320 

 Gun-Britt Olofsson 31 229 

 Micky Ulfvik  31 484 

 Karl-Johan Holmqvist 34 011 

Hemsida: www.ostra-stro.se 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/527059440703770/ 

E-post: byarad@ostra-stro.se  
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Insidan   
Våren är här med lamm, blommor, råkor och ljusa kvällar. Det är precis 

som vanligt och det känns bra. På våren skall allting göras, men bli inte 

stressade av det. Vi skall bara vänja oss efter månader i ide. Ändå har det 

inte varit helt lugnt. En kväll med härlig pasta hos Di Pencos i Hurva och 

en ”barnloppis” med mycket folk är något av det som förnöjt oss. 

Nu är det dags att mötas i olika aktiviteter och ha trevligt. Man kan ju även 

träffas över nätet, och för att det skall gå snabbt och smidigt skall man ha 

fibernät. Denna mission går över landsbygden och vi försöker hänga med. 

Vi måste handla snabbt för att få del av bidrag som gör det möjligt. Jag 

hoppas att ni är uppmärksamma på informationen som kommer. 

Trafikspegeln är uppskattad. Jag skulle uppskatta om någon kom på hur vi 

undviker imma på spegeln på morgnarna. 

Några spridda tankar från den vårvaknade  

Åldermannen  

  

Fototävling 

Vi söker en bild som kommer att visas högst upp på Budkavlen 

och hemsidan under ett år. Den skall ha anknytning till Östra Strö. 

Byarådet utser vinnaren och belöningen är hemlig. Kontakta 

Micky eller byarad@ostra-stro.se  

 

 

 

Bredband 
Många byar planerar för snabbt fibernät. Så även Östra Strö, 

som tillsammans med grannbyarna bildat Skarhultbygdens 

Fiberförening. Arbetet med ansökan kommer att pågå fram 

till september men i slutet av april skall anmälan skickas in 

till Länsstyrelsen. Alla intresserade som ännu inte svarat på 

enkäten skall göra det inom de närmaste veckorna till 

byalagets brevlåda eller byarad@ostra-stro.se. Ytterligare 

information kommer att delas ut inom kort.  
 

Valborgsmässoafton, 30/4, klockan 19.00 
Traditionsenlig hälsning till VÅREN med vårbrasa, kanske 

lite sång, lotteri och korvgrillning. Välkomna till Johanssons 

hage mitt emot skolan.  
 

 

Gökotta 
Kristi Himmelfärdsdag, 14:e maj, beger vi oss till Östra 

Strö Fälad för frukost i det gröna. Ta med morgonfikat så 

ses vi klockan 8.00. Fäladsmorgonen bjuder på gökar, 

orkidéer och kor. Gamla eken är platsen. 
 

Växtbytardag 
Lördagen den 23 maj, som också är Pingstafton, kan vi byta 

växter hos åldermannen (huset med boulebanan). Ta med 

överflöd och ta hem något spännande. Har ni inga växter att 

byta med så kom ändå. Det blir fika och trädgårdssnack. Vi 

håller på mellan klockan 11 och 14. Det går bra att lämna 

växter dagen innan.  

 

Kyrkogårdsvandring 
Söndag 10:e maj klockan 13.00. Annons kommer. 

Grisfest 
Det blir grisfest den 15:e augusti. Inbjudan kommer i god tid. 
 

Boule 
Östra Strö Boule Club startar säsongen tisdagen den 5:e maj klockan 18. 

Tisdagar efter kl. 18 är det bästa tillfället att hitta någon att spela med. 

Annars går det att spela när som helst. Nya och gamla medlemmar hälsas 

välkomna.  

Grannsamverkan 
Det närmar sig sommar och semester. Håll era grannar informerade så får 

ni fler vakande ögon. Tänk efter före så lurar ni tjuven. 
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