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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. 

 
Gökotta  
Det blir ingen gökotta i år på fäladen på grund av ”osäkra” kor. En 
tradition att återuppta till nästa år.  

                       
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 (2016) 
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  0703276603 
 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 har kommit, ljuset är här och vi blir lite piggare eller vårtrötta. 
Naturen tuffar på och det är mycket som ”måste” göras i täpporna. Men ni 
skall inte stressa, trädgården reder sig själv även om resultatet blir 
annorlunda. Det är skönt att gå på en mossig gräsmatta. 
Tack, Jonas, för ett uppskattat vattenföredrag och spännande fortsättning. 
På våren har byn många aktiviteter. Kul om ni kan vara med på några.  
Vi ses/ Åldermannen 
 

Bredband 
Längtan till fiber är stor. Åtminstone om man ser till alla skyltar i byn. Vi 
tror att anslutningsgraden är tillräcklig för att man skall sätta igång. Besked 
inom de närmaste dagarna. 
 

Trafik 
Bilar, bussar, lastbilar och allehanda traktorekipage som dundrar förbi bara 
några meter från hus och tomt. Kanske håller man hastigheten, men det 
räcker inte. Något måste göras. Byarådet kommer att fortsätta försöka 
påverka trafikanter och myndigheter på olika sätt. Har ni förslag så 
kontakta Emma eller Edith.  
 

Musik och Meditation 
Den 24/4 kl.19.00 ordnar kyrkan åter en musikstund med eftertanke. Kom 
och känn lugnet i vår fina kyrka och medverka samtidigt till att 
verksamheten fortsätter. Tack för god uppslutning senast. Mer info på 
anslagstavla och hemsida. 
 

Fruktpress 
Byalaget funderar på att skaffa en fruktpress för äpple och annat pressbart. 
En pressardag på hösten kunde vara en bra byaktivitet. Ett förslag är att 
man köper en andel i pressen och sedan är det bara att göra äppelmust. Är 
du intresserad så hör av dig snarast till byarådets epost eller till 
Åldermannen. 
 

          Tomatkurs 
 Lördagen den 6/5 åker vi till ”Tomatkungen”                     
Åke Truedsson i Håslöv utanför Vellinge. Där 
får vi lära oss allt om att odla tomater. Han har 
även plantor att sälja. Kursen börjar kl. 10.00 
och varar ca 2 timmar. Den kostar 35 kr.  

Anmälan till Linda: Ring/SMS 076–8008999 eller epost 
linda.riiner@gmail.com senast 23/4. 
Vi samlas vid skolan kl. 09.00 för samåkning till Möllegården, 
Forshällavägen 66, Vellinge 
                                   
Valborg 
Vi hälsar traditionsenligt våren välkommen den 30:e april klockan 19.00 i 
hagen mitt emot skolan. Majbål, tut i byahorn, lite sång, lotteri och 
grillning. Mycket välkomna. 
 

Växtbytardag 
Lördagen den 20:e maj mellan 11 och 13 (obs tiden!) byter vi växter och 
snackar trädgård och annat. Om ni vill lämna växter någon dag innan så 
går det bra. Alla med och utan växter eller gröna fingrar är välkomna till 
Åldermannens tomt. Fika finns.  
 

Slåtter 
Söndag 2:e juli (prel) blir det slåtter av allmänningen vid dammen. Ta med 
lie och ett gott humör. 
 

Grisfest 
Grisfesten blir den 12: augusti. Inbjudan kommer att skickas ut. 
 

Boule 
Dags att starta säsongen. Vi kör tisdagar klockan 18, med början                                                                     
efter påsk. Nya medlemmar välkomna. 


