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Hundbajs i vägkanten 
Barnen från våra skolor använder området kring vägkanten när de rör sig i 
byn. Hundbajs under skorna ger onödigt arbete och irritation. Plocka upp 
eller sprätt iväg resterna uppmanar lärare och elever och alla vi andra.  
 

Gympa 
Det finns fortfarande möjlighet i skolan för de som har tid. 
Kontakta byarådet 
 

Lär känna din by. 
Det har hänt mycket i byn genom åren. Vi har 
mycket material som ligger i lådor. Det vill vi gå 
igenom, sammanställa och presentera. Planering 
pågår. Vi återkommer. Vill du vara med? 
Bilder, berättelser och material från byn skannas 
och fotograferas.    Kontakta SvenE eller Micky. 
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Hej! 
Sven-Erik här. Jag är Ålderman i vårt byalag och stolt 
över det engagemang som präglar vår by. Om du inte är 
medlem vill jag ge dig tre skäl att gå med: 
1)Vår gemensamma by Östra Strö 
2)Vi som bor i byn 
3)Vår gemenskap 
Har du funderingar? Förslag? Kontakta gärna mig. 

           Välkommen till Byalaget! 
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Insidan  
Då kör vi igång det nya byalagsåret. Några nya och några gamla 
aktiviteter. Jag hoppas att något skall passa. 
Vi vill ha fler medlemmar och vi har inte glömt er i Trulstorp. Enligt 
stadgarna är ni en del av Östra Strö byalag. I min byalagsvärld, så är ni 
med varje gång jag skriver Östra Strö. Tänk så. 
På hösten brukar vi ordna något ärbart, som vi själv ordnar i skolan. 
Senaste gångerna har intresset varit större än möjligheterna. Vi vill gärna 
ha med alla som önskar. Ett positivt problem som vi funderar på. 
Vi ses snart 
/Åldermannen 
 
Årsstämman 
Årsstämman hölls sista måndagen i januari. Ett dussintal bybor deltog. 
Byarådet utökades med 2 medlemmar. Nadia Day, som bor i Prästgården 
och Karl T Hermansson som bor i nya huset på väg mot Grevlunda. 
Välkomna! Inga övriga frågor behandlades. Fika intogs. 

 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är oförändrad 100 kr/hushåll. Under 2018 hade Byalaget 
61 medlemmar. Med ca 100 hus i byn så kan vi säkert bli fler. Betala in på 
Bankgiro 295-4287.  Glöm ej avsändare! 
 

Kyrkan 
Vid årsstämman påpekades än en gång vikten av att vi visar närvaro när 
det händer något i kyrkan. Kyrkan räknar säkert sina själar. Kommer ingen 
blir det inget, kort sagt. Nästa Musik och Meditation är den 18/3. Kom då!  

 
Hjärtstartare 
Vi kommer att söka bidrag till att anskaffa en hjärt-och 
lungräddningsapparat, som skall vara tillgänglig för alla. När vi har en 
sådan, så blir kanske intresset för utbildning större än sist. 
 

Våraktiviteter  
 
Klädbytardag- spännade ny aktivitet för vuxna 
Nygammal garderob? Se separat inbjudan. 
 
Äggjakt -spännande aktivitet för barnen på påskdagen.  
Leta ägg bland buskar och snår och få belöning. Det kommer mer 
information om hur det skall gå till.  
 
Valborg 
Sista april är det dags för majbål. Samling i Johanssons hage klockan 19. 
Någon sång, lotteri och grillning i den sköna vårkvällen. Tag med något 
grillbart och mys kring brasan! 
 
Växtbytardag  
Har du några växter över? Vill du ha några nya plantor? Eller vill du bara 
snacka och fika? Kom till växtbytardagen hos Åldermannen den 12 maj 
mellan 10 och 12. Vi ses! 
 
Gökotta  
Tidig härlig morgon i maj! På himmelsfärdsdagen träffas vi på Östra Strö 
fälad och njuter av naturens ljud och medhavd frukost. Tidig? Nja, vi 
samlas klockan 8 så det hinns nog med. 

 
Grisfesten blir den 17:e augusti.  
(markera i almanackan) 
 

Fiber 
Det går trögt med bredbandet. I slutet av februari så skulle man välja 
mellan 3 entreprenörer och det skulle ta några veckor. Angående avtalen, 
så trycker vi på för att få besked om vad som gäller efter mars. Tag kontakt 
med IP-only om ni undrar. Man får ju hoppas att IP-only inte skrivit fel på 
skyltarna. I stället för för så skall det kanske stå i?   


