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Gympa 
På måndagar och/eller torsdagar omkring klockan 19:00 finns alltid 
ambitionen att gympa. Ibland blir det av. Kolla med Linda eller Emma om 
du känner för ett pass. 

 
Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas. 
Kontakta SvenE eller Micky. 

Finns det någon som har gamla bilder från händelser i 
byn? Ute- eller innebilder, kanske med någon person 
på.  
Bilder med 3 byastenar efterlyses fortfarande. 
 

 
Kontakt 
Byarådet kontaktar du enklast genom byarad@ostra-stro.se eller 
brevlådan vid anslagstavlan. 
 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2017) 
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/g roups/527059440703770/ 
E-post: byarad@ostra-stro.se 
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Insidan  
Den kortaste dagen har passerat och vi kan se lite ljusare på kommande 
tider. Samtidigt har ju ännu ett år gått! Vad blev det av det? Kanske är det 
dags att kolla upp vad det blev av nyårslöftet och komma på något nytt, 
som kanske går att hålla? Alla har vi olika tankar kring jul och årsskifte. 
 
Året i byn har varit ganska normalt. Det har varit full fart i skola och 
förskola. Vi bybor har träffats i olika aktiviteter. Kyrkan kan man ännu 
besöka några gånger om året. Några hus har bytt ägare. Jag vill passa på att 
hälsa de nya byborna välkomna.  
 
Vi har haft besök av tjyvar. Kanske lite färre än tidigare. Grannsamverkan 
har säkert bidragit och vi planerar en ny informationskväll i början av året. 
Dessutom får man ju veta allt på byns Facebooksida. Vi kan alla hjälpa till. 
 
Trafiken har som vanligt diskuterats en hel del. Våra fina skyltar 
plockades ner, men kommer att sättas upp igen. När det gäller den tunga 
trafiken så vill jag påstå att de som har verksamhet i byn kör försiktigt nere 
i centrum. Däremot så är det som vanligt blandad kompott när det gäller 
övrig trafik där. Utökad 30-zon kan nog hjälpa en del. På vägarna i byn 
skulle man generellt kunna sänka hastigheten till 50. Skillnaden i tid från 
Östra Strö-skyltarna till skolan skulle bli max 27 sekunder om man nu 
skulle lyckas köra i 70 hela vägen. Trafikverket har meddelat att vi inte är 
prioriterade för åtgärder, men vi har inte gett upp. Det handlar mycket om 
hänsyn till gående, cyklister, ryttare och annat. Även om man får köra i 70 
så behöver man ju inte blåsa förbi oskyddade trafikanter i full fart. Visa 
hänsyn! 
  
Det är valår nästa år. Vad vill de olika partierna när det gäller landsbygden 
och framför allt skolor utanför stan. Östra Strö skola är ibland uppe i 
debatten med alternativa sanningar. Vi får hjälpas åt att hålla koll på vad 
som sägs, så att vi kan påverka. 
 
Jag önskar er en bra helg 
Åldermannen 

  
Julafton klockan 11.00 i kyrkan 
På julafton blir det ”Samling vid krubban” i kyrkan. Kulturskolan spelar 
och Amanda Olsson sjunger. En uppskattad tradition som alltid samlar 
mycket folk. Den ger dessutom en paus i julstöket. 
 

Årsstämma 
Byalaget håller Årsstämma måndagen den 29:e januari i skolan. Kallelse 
kommer att skickas ut. Har ni någon fråga som skall tas upp på stämman, 
så skall den vara inlämnad senast 3/1.  
 

Bredband 
Inom kort kommer vi att få information från IP Only. Enligt senaste 
planen, så börjar man montera in i husen vecka 5 och fibern kan vara igång 
under sommaren. Vi får hoppas på det. 
 

Tomatkungen till Löberöd 
Torsdagen den 15/2 klockan 19.00 kommer Åke Truedsson till 
Hantverksgården i Löberöd och berättar om tomater ur alla tänkbara 
synvinklar. Har ni frågor om tomater så skall ni komma dit. Löberöds och 
Frosta Härads hembygdsföreningar anordnar det hela och det kostar 100 kr 
för icke medlemmar. Kontakt: SvenE 0708–436541  
 

Prisgalan i Eslöv den 15/2 
Utdelning av priser till Eslövs hjältar med uppträdande och underhållning. 
Byalaget har 2 fribiljetter, annars 100 kr för medlemmar. Kontakta SvenE 
om ni är intresserade.  
 

Hänt sen senast 
Kvällen på Alla helgons dag brann det massor av marschaller längs 
vägarna i alla delar av byn. Imponerande och magiskt. Det gjorde vi bra. 
Tapaskvällen var mycket trevlig och god. Med många olika rätter så blev 
nog alla mätta och nöjda. Ett tack till alla som bidrog med matlagning och 
annat fix. Tillsammans kan vi göra det mesta! Recept finns på hemsidan.  


