
Okt 2014 

Information-hur? 
Vi har många alternativ att informera varandra: 

Prata med grannar: snabbt 

Östra Strö facebookgrupp: snabbt 

Hemsida: halvsnabbt till långsamt 

Anslagstavla: relativt snabbt 

Utskick: halvsnabbt . 

Budkavlen: långsamt 

Många möjligheter med olika syften. Söker du information från byn så 

finns den nog på minst ett av alternativen. 

 

Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas. 

Kontakta SvenE eller Micky 

 

Partytält 
Behöver du hyra tält i vinter, så har vi för tillfället ett komplett tält. Boka 

genom Mats Möller.  
 

 

 

 

BYARÅDET  i  Östra Strö (2014) 

ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367 

vice ålderman:  Bengt Andersson 31 068 

Ledamot Kristina Haara 34 411 

 Mats Möller  18 936 

 Ola Hermansson 31 544 

 Linda Riiner  31 320 

 Gun-Britt Olofsson 31 229 

 Micky Ulfvik  31 484 

 Karl-Johan Holmqvist 34 011 

  

Hemsida: www.ostra-stro.se 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/527059440703770/ 
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Insidan   
Mörkt och kallt och regnigt, hösten är här. Det är dags att mysa i soffan 

eller att klampa i leran. Alla har vi våra favoriter. 

Mörkret känns extra tungt när gatubelysningen inte fungerar. Det är inte 

skumt bara för hundrastarna utan dessutom farligt på morgonen när barnen 

kommer till skolan. Fortsätt att ringa till elansvariga tills vi får en 

uppryckning.  

Skolan behöver utvecklas och locka fler barn. En grupp med preliminära 

namnet ”Östra Strö skolas vänner” skall jobba för detta. Ett bra och 

nödvändigt initiativ. Det är viktigt att vi alla   sprider de positiva sidorna 

med vår speciella skolmiljö. 

Bredband på landsbygden diskuteras, men ingenting händer. Det kan ju till 

och med vara så att barnfamiljer tvekar att flytta hit om det inte finns bra 

uppkoppling. Vi är en liten och utspridd by så vi är knappast något 

önskeobjekt för utbyggarna. Här behövs det idéer och påtryckningar. 

Så var det dags för årsstämma igen. Vill du engagera dig i byalaget så hör 

av dig. 

Vi önska oss alla en givande höst  

Åldermannen 

  

 

HLR, hjärt- och lungräddning. Söndag 16/11 
                 Vad gör man om någon plötsligt faller ihop? Alla borde veta hur 

man gör upplivningsförsök. Det är viktig kunskap som kräver 

övning. Söndagen den 16/11 klockan 14-16 har vi möjlighet att 

lära oss hur det går till. Plats är skolan 

Anmälan senast 8/11 till Gun-Britt tel. 31 229. 

 

 

Gympa varje måndag 
Varje måndag klockan 18.30 så är det motionsgympapass i skolan. Udda 

veckor har vi ledare och jämna veckor följer vi filmduk. Det är kul och 

passar alla. Kom och prova på det finns plats till fler!  
 

 

Hurva, lördag 22/11 
För 3 år sedan smakade vi på italienska delikatesser hos  

Di Penco i Hurva. Det var mycket trevligt så nu är det dags 

för något italienskt igen. Denna gång blir det pasta, ost och 

kaffe. Inbjudan kommer i brevlådan. 
 

Grannsamverkan 
Den mörka hösten är tjuvens bästa tid. Han har redan varit i byn, så håll 

utkik och prata med grannarna. Var kreativ och använd tipsen som 

försäkringsbolagen ger om ni skall iväg. Uppmärksamma grannar är ett av 

de effektivaste sätten att störa skum verksamhet. Rapportera allt till 

polisen.  
 

Årsstämma 
Den 26/1 2015 blir det årsstämma i byalaget. Har du några förslag eller 

frågor så hör gärna av dig till byarådet. Är det en fråga som kräver beslut 

så skall den vara inne 14 dagar innan. Kallelse kommer i början av januari. 
 

Marschaller till Allhelgona 
Det har blivit tradition i många byar att sätta ut ljus längs vägarna i 

samband med allhelgonahelgen. Det ger fin stämning och ett 

trevligt intryck. Byarådet kommer att sätta ut ett större antal 

marschaller längs vägarna nere i byn. Tycker du att det är en bra 

idé så bidra med eget ljus vid huset eller vägen.  

 

Östra Strö Boule club 
Klubbmästerskapet den 19/10 fick skjutas upp på grund av mycket regn. 

Nytt försök görs den 26/10 kl 14.00.  

 

Trafik 
Hastighetsgränserna genom byn diskuteras fortfarande. För att öka 

säkerheten så kommer en spegel att sättas upp i korsningen nere i byn.  


