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Cykla i byn och äta! 
Att cykla runt till grannar och äta under ordnade former har blivit populärt 
har jag hört. Byarådet funderar på någon variant av detta. Kontakta Emma 
eller Gun-Britt och ge idéer. 
(Åldermannen) 

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

Lär känna din by. 
  
Bilder, berättelser och material från byn skannas 
och fotograferas.    Kontakta SvenE eller Micky. 
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Insidan  
Det har varit en bra sommar. Eller? Det är kanske för tidigt att summera? 
Den har väl varit för kort som vanligt? Skolan börjar och då är sommaren 
liksom slut. När man hör hur äpplena faller i dunklet på kvällarna då är det 
höst för mig. Kanske inte så spännande?  
Mer spännande är kanske att det ser ut att bli bredband till slut. Och ännu 
mer spännande är att vi fått en hjärtstartare. En apparat som vi hoppas  
aldrig behöver användas, men som vi bör lära oss allt om hur den fungerar. 
Det får bli en höstaktivitet som är både allmänbildande och nyttig.  
Åldermannen 

 

Hjärtstartare   
Byarådet har sökt och fått pengar från Sparbanken Skåne till en 
hjärtstartare. Den är monterad och klar. Den finns i förrådet till höger om 
garageporten (Eves garage) vid förskolan Änglagård. Till vänster innanför 
dörren sitter ett skåp med startaren. Kolla gärna så att ni vet var den finns, 
men öppna inte skåpet! Vi valde att placera startaren nere i byn eftersom 
det rör sig mest folk där. 
Många av er har säkert gått kurs i hjärt- och lungräddning. Det är 
avgörande att veta hur man gör om situationen är akut. Startaren ersätter 
inte kunskapen utan är ett komplement som kan vara avgörande. Det finns 
filmer på YouTube som visar hjärt-och lungräddning med och utan 
hjärtstartare. Vi planerar utbildning i byn under hösten, men till dess så 
kolla på filmerna. Vid frågor kontakta Gun-Britt. 
Tack till Sparbanken Skåne för pengarna, tack till Lars Jagerstål för 
installationen och tack till Eve för att vi kan ha den i förrådet. 
 
Grisfesten 10 år 
Nu är det dags för grisfest för tionde gången. Efter förra årets 
eldningsförbud så blir den nu av. Vi får se till att göra den lite ”extra allt”. 
Känner du att du vill bidra till underhållningen så är det fritt fram. Kanske 
kan du spela och sjunga eller jonglera eller trolla eller vara rolig eller…..  
Vi ser fram emot en härlig fest i ett passande väder (fast det ser tveksamt 
ut).   

 

Lär känna din by 
Är du intresserad av vad som hänt med ditt hus genom tiderna? Har du hört 
om någon person från byn som verkar intressant? Hur såg byn ut för 100 år 
sedan? Genom att utgå från något man själv funderat på så blir det enklare 
att gräva vidare. Vi vet inte hur vi skall utforma aktiviteten ännu, men är 
du intresserad så hör av dig till byarad@ostra-stro.se så kanske vi kan hitta 
på något. Prata med folk, rota i lådor och söka på olika sätt. 
 

Musik och meditation 
Några måndagar om året ordnas en stund med bra musik i kyrkan. Det blir 
en avkopplande stund för tankar och funderingar. Håll utkik i annonsblad 
och på Facebook.  
 

Fiber 
Man har börjat gräva! Plötsligt händer det!   
 

Hänt sen senast. 
Klädbytardag: Några kom och de verkade nöjda. Ett bra initiativ i tiden. 
Äggjakt i Prästgården: Ett myller av barn på jakt medan de vuxna tittade 
på och fikade. En kul aktivitet som vi hoppas återkommer. 
Valborg: Bra uppslutning, ett 60 tal personer. Sång, eld, ett sorl och det 
härliga ljudet när korvarna spricker.  
Växtbytardag: En trogen skara på ett dussintal personer som kommer och 
byter tankar och växter under en trevlig kaffestund. 
Gökotta: Morgonstunden åtnjöts av åldermannen och en gök. 
Franska nationaldagen: Boulecluben hade sedvanlig buffet med franska 
ostar och drycker. Ett tight gäng under parasoll i ösregn. Mon Dieu! 
Slåtter: Dålig uppslutning kring vår allmänning. Bara knappt häften blev 
gjort, sedan kom regnet. Slipa liarna till nästa gång! 
 

Höstaktivitet 
Inte bestämd ännu. Kanske något ätbart eller något helt annat.  
 


