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Gympa 
Måndagar (ibland torsdagar) klockan 19:00 i skolan. En Friskis&Svettis-
variant, som passar alla. Kontakta Linda eller Emma om du vill vara med. 

 
Barnloppis 
Söndagen den 12:e mars kl. 10.00 på skolan är det dags för den populära 
loppisen där man fyndar varje gång. 

                       
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. 
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Insidan   
Så kom vintern precis när man börjat klippa äppelträden. Glatt för barnen 
och inte helt plågsamt för oss andra. Snön var ju lättskottad.  
Det nya året i Byn blir ganska likt det förra. Vi har skapat traditioner! Här-
ligt att upptäcka det. Men traditioner är till för att brytas och bytas, så kom 
gärna med nya förslag. Kanske kan det bli en tradition. 
Byns historia är eftersatt. Det finns mycket att gräva ur. Jag kan bara inte 
komma på hur. Någon som har en idé? Kanske ännu en studiecirkel. Tills 
vidare vill vi samla bilder och dokument. Gräv i lådorna. 
Prata med grannarna, kör försiktigt och se upp för vildsvinen 
Åldermannen 
 

Årsstämma 
Vid årsstämman fick Byarådet fortsatt förtroende och gavs i uppdrag att 
fortsätta arbetet med att utforma en minnesplats vid kyrkogården.  
Årsavgiften till byalaget är fortsatt 100 kr/hushåll. 

Bredband 
Mötet den 9:e februari inställt. Förbättringar av markavtalet mellan IP-
Only och markägarna var orsaken. Inbjudan till nytt info-mötet kommer i 
brevlådan och via annonser. Vi räknar med att det blir mycket snart.  

Grannsamverkan 
I fjor var antalet ovälkomna besök lägre än tidigare. Varje tillfälle innebär 
en massa oro och jobb. Låt oss fortsätta att hålla kontakt med varandra och 
lura tjuven. Genom grannsamverkan kan vi få tips och hjälp. 
Varje område i byn har en kontaktperson som vet lite mer. 
Sara Andersson, Centrum      Charlotte Forsberg, Väster 
Linda Riiner, Öster  Hannes Mogensen, Nordost 
Tobias Månsson, Fäladen  Anders Bonli, Nordväst 
Översiktsplan 
Eslövs kommun har utarbetat en översiktsplan där man redogör för hur 
man planerar för framtiden. Synpunkter skall lämnas före 31 mars. Finns 
att hämta på Eslövs hemsida eller via mig sej.home@telia.com  
 
 

Vatten och Bråån 
Hur fungerar vatten i vår omgivning och vad lever i Bråån? Jonas 
Johansson håller föreläsning om detta den 22:e mars. Kanske får vi veta 
vad som finns i groddammen. Påminnelse och inbjudan kommer. 
 

Trafik 
Vi har i flera år försökt att få ner hastigheten genom byn eller åtminstone 
få folk att hålla rätt hastighet. Brev till Trafikverket och andra myndigheter 
har inte gett resultat. Vi fortsätter med detta, men vi kommer även att 
uppmärksamma trafikanterna med skyltar av olika slag. Tillverkning i april 
och vi (Emma och Edith) återkommer om vi behöver hjälp. 

Musik och Meditation 
Cirka en gång i månaden ordnar kyrkan en musikstund som ger tillfälle att 
njuta och varva ner. Prova gärna på detta nästa gång den 27/2. Med fler 
deltagare så kan vi hålla igång kyrkan.    

Sång 
Är du sugen på att sjunga? Prova på stämsång. Det låter spännande. Den 
15 februari och/eller 15:e mars i Länsahuset. Kontakta Edith, 0732441968 
edith.hammer@gmail.com  

Räddningsinformation 
Räddningstjänst Syd utbildar bl.a. hur man kan undvika olyckor och vad 
man gör om man är först på plats. Är du intresserad så hör av dig till mig 
sej.home@telia.com . Blir vi några stycken så bjuder vi hit dem. 

Historia 
Är det någon som har ett foto av alla tre byastenarna vid skolan? 
Känner ni till några kvarnar eller möllor i Östra Strö? 
Frågor som åldermannen behöver hjälp med. 

Tomatkurs 
Den 6:e maj åker vi till Tomatkungen Åke Truedesson i Vellinge och lär 
oss allt om tomater. Anmäl dig innan 15/4 till Åldermannen.  

Mera 
Naturligtvis planerar vi Valborg, Gökotta, Växtbytardag, Grisfest och 
Höstmys. Mer om detta kommer. Och så har vi ju Boule-club.  


