Grannsamverkan
Glöm inte att informera grannen när ni ger er iväg på resa. Meddela
mystiska saker på facebook, om ni vill det. Mörkare tider är tjyvtider.

Gympa
Det verkar som att det kan bli gympa igen. Håll utkik.

Annat
Har ni idéer och funderingar på t.ex. äppelmustpress eller solceller eller
vad som helst. Hör av er till Byarådet så kan vi kanske starta något.

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

Partytält
Kräftor eller surströmming? Glöm inte att boka partytälten i tid,
250 kr /gång och tält. Kontakta Mats Möller
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Insidan
Varför är det så långt mellan Budkavlarna? Jo, fint väder.
Det börjar närma sig val och vi är ju nyfikna på vad våra företrädare tycker
om skolan. Vi har fått svar och det blev som väntat blandad kompott. En
avgörande fråga är ju antalet barn, så det bästa vi kan göra är att sprida
budskapet om den unika skolmiljö som skolan innebär och låta
intresserade komma på besök. Vi skall också vara uppmärksamma på vad
som händer i politiken för att undvika överraskningar. Svaren finns på
hemsida och facebook.
Grisfesten samlade över 90 deltagare och stämningen var hög trots
tveksamt väder. Vi åt och pratade medan Elvira spelade, så hon skall ha ett
speciellt tack för att hon stod ut med det. Första CD :n också!
Spännande.
Tur att tälten inte blåste omkull förrän dan efter!
Har ni varit på utställningen på Skarhult slott? Den slutar 21 sept och är
värd ett besök även om man inte tycker att kvinnomakten är dold.
Vid Boulebanan kan man träffas och byta nyheter även om man inte vill
spela. Jag hoppas att vi ses där.
Åldermannen

OBS! OBS!
Visstunden ”Barn och Drömmar” den 31/8 är inställd.
(p.g.a. lokalbrist). Eventuellt tillfälle senare.

Östra Strö Boule club
Att spela Boule är nyttigt och socialt. En bouleklubb har startats.
Klubben har hittills 21 medlemmar. Alla i byn är välkomna att prova på.
På tisdagar 18-21 är det störst möjlighet att träffa andra spelare, annars är
banan alltid öppen. Kanske blir det Strömästerskap i höst. Bli medlem och
hör klotens klang.
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Skolan och valet
För att få en uppfattning om de politiska partiernas inställning till vår skola
så ställde vi följande fråga: Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra
Strö ska vara kvar? Svaren blev:
Johan Andersson, S
Skolor skall ha en viss storlek för att säkerställa likvärdig utbildning. Östra
Strö skola i riskzonen. Nya skolan på Öster är alternativ.
Henrik Wöhlecke, M
Så länge likvärdig utbildning möjlig och tillräckligt med elever till rimlig
kostnad så kan skolan vara kvar. Alla bör jobba för fler elever.
Anette Linander, C
Vill bevara och utveckla Östra Strö skola och andra mindre skolenheter.
Håkan Larsson, MP
Vill ha byskolor kvar. Anser att Östra Strö skola är ekonomiskt och
pedagogiskt sund. Framförhållning krävs så att det inte blir ett nytt
”Billingefall”.
Patrik Månsson Linde, KD
Skall göra vad de kan för att skolan skall vara kvar
Stefan Karlsson, V
Om underlaget är för litet och driften blir för dyr så skall skolan läggas ner.
Positiva till att kommunen stöttar andra alternativ.
Bertil Jönsson, NKE
Kommer att arbeta för att skolan skall vara kvar.
Johan Sandqvist, SD
Skall göra vad de kan för att ha skolan kvar. Viktigt för byn.

Jenny Eberyd, Fp. Inget svar
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