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Gympa 
Varje måndag klockan 19:00 i skolan. En Friskis&Svettis-variant, som 
passar alla. Kontakta Linda om du vill vara med.  
Boule  
Östra Strö Boule Club startar säsongen tisdag 19 april klockan 18. Nya 
medlemmar är välkomna. Medlemmar spelar när som helst och den 14:e 
juli blir det extra trevligt. Klot finns vid banan. 
 
Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas. 
Kontakta SvenE eller Micky 
 Kontakt 
Byarådet kontaktar du enklast genom byarad@ostra-stro.se eller 
brevlådan vid anslagstavlan. 
 
 BYARÅDET  i  Östra Strö (2015) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367 
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702195867 
Ledamot 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 
 Emma Ådahl  0734118208 
 Edith Hammer 0732441968 
 Hemsida: www.ostra-stro.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/527059440703770/ 
E-post: byarad@ostra-stro.se 
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Insidan   
Våren smyger sig på och livet återvänder i buskar och snår. Det känns 
också positivt för byn, med nya hus, inflyttning av unga familjer och 
många barn i skolorna. Visst skall landsbygden leva men det börjar ändå 
med att det bor folk i byarna. Även byar som är små men ligger nära till 
det mesta, som Östra  Strö. I större sammanhang kallas det sovstäder, men 
här sover ingen. Många tar initiativ för att vi skall kunna mötas och känna 
att vi har det ganska bra här. Låt oss fortsätta med det.  
Budkavlen blir ju ofta en upprepning av information som ni fått tidigare, 
men jag vill ju inte att ni skall missa något . 
Vi ses  
Åldermannen  
     
Årsstämma 
Stämman hölls sedvanligt sista måndagen i januari. Frågor enligt stadgarna 
avhandlades och det beslöts att utöka byarådet med en person. 
Medlemsavgiften för byalaget är 100 kr/hushåll, bankgiro 295-4287. 
 Grannsamverkan 
Försäkringsbolagen har kommit fram till att tjuven tvekar om hen tror att 
någon är hemma. Ni kan göra mycket för att det skall se bebott ut när ni är 
på resa. Det finns tips att få från bolagen. Grannar som rör sig i området 
avskräcker också tjuven. Kontakta grannarna om ni ger er iväg så håller de 
en extra blick på omgivningarna. Grannsamverkan är enkelt och effektivt. 
 Bredband 
Östra Strö och Trulstorp är med i Skarhultbygdens Fiberförening. För att 
det skall vara ekonomiskt möjligt att bygga bredband på landsbygden så 
måste man få bidrag. Tyvärr så fick vi inte del av Länsstyrelsens första 
bidragsrunda. Vi hoppas på nästa omgång i juni. Har ni inte anmält er så 
kan ni göra det nu. Ju fler anslutningar ju bättre möjligheter. 
  

Groddammen 
Egentligen skall den väl heta kvävedammen, men groddammen låter 
trevligare. Vi fick några vinterdagar och isytan blev full av halkande 
aktiviteter. Nu har det kommit stockbänkar och vi hoppas att 
växtfröna skall gro så att vi kanske t.o.m. kan ha en slåtterdag. Ett 
tack till er som håller i trådarna. 
 
Valborg 
30:e april klockan 19.00 blir det majbål, lite sång och lotteri i hagen mitt 
emot skolan. Och enligt tradition medhavd skaffning och mycket prat. 
 Gökotta 
Östra Strö Fälad inbjuder till Gökotta på Kristi Himmelfärdsdag den 5:e 
maj klockan 08.00. Tag med frukosten! Vi ses vid eken. 
 Utflykt till Storkhägnet Fulltofta 
Den 19:e maj klockan 17.30 beger vi oss till Emma Ådahls arbetsplats och 
hälsar på storkarna. Initierat och intressant med inside information. En 
utflykt för hela familjen. Mer info kommer i brevlådan.  
Växtbytardag 
Den 21:e maj mellan 11 och 14 kan vi byta växter hos Åldermannen. 
Lämna gärna in dagen innan om ni vill det. Har ni inga växter så kom ändå 
och snacka trädgård. Fika finns.  
Grisfesten 
Årets Grisfest blir den 20 augusti. Inbjudan kommer senare. 

 Tips! 
Meteorologen Mats Andersson, känd från TV, kommer till Borlunda nu på 
onsdag 20/4 klockan 19.00 och berättar under rubriken ”Meteorolog-inte 
fotbollsspelare”. Mer information på vår anslagstavla. 


