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 Fototävling, slutar 1/12 
Vi söker en bild som kommer att visas högst upp på Budkavlen 
och hemsidan under ett år. Den skall ha anknytning till Östra Strö. 
Byarådet utser vinnaren och belöningen är hemlig. Kontakta 
Micky eller byarad@ostra-stro.se   

Gympa 
Varje torsdag klockan 19:00 i skolan. En Friskis&Svettis-variant, som 
passar alla. Kontakta Linda om du vill vara med. 
 
Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas. 
Kontakta SvenE eller Micky 
 Kontakt 
Byarådet kontaktar du enklast genom byarad@ostra-stro.se eller 
brevlådan vid anslagstavlan. 
 
 
 BYARÅDET  i  Östra Strö (2015) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367 
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702195867 
Ledamot Kristina Haara 0734353546 
 Mats Möller  18 936 
 Ola Hermansson 0733936858 
 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/ 
E-post: byarad@ostra-stro.se   
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Insidan   
Vem vill bo på landet? Där händer ju inget. Den frågan och påståendet får 
man ibland. Kanske flyttar man till landet för att det inte händer så mycket. 
Vi flyttade hit för att det var grönt och lugnt. Det finns många andra skäl. 
Blickar man tillbaka så händer det en hel del. Kanske inte så stora saker, 
men om det händer något så finns det ett engagemang från många, i vart 
fall i Östra Strö. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Skaran som hänger 
med på olika saker utökas efter hand. Det är så det skall vara. Kontakten 
mellan byborna utvecklar oss och gör att vi får en levande by. När vi 
känner varandra blir allting mycket lättare.  
Det händer även dramatiska saker, som branden på fäladen. Det var ju för 
väl att kringliggande hus klarade sig trots den hårda vinden. Vi får vara 
tacksamma att ingen människa kom till skada. 
Har ni märkt att det blivit fler elever i skolan? Kul. 
Tänk på att med fiber får vi snabbare kontakt  
Åldermannen  
Årsstämma 
Byalaget har årsstämma måndagen den 25/1 2016. Vill ni engagera er i byn 
och vara med i Byarådet så skall ni höra av er till valberedningen eller 
Byarådet. Ärenden till stämman skall vara inne senast 4/1. Kallelse 
kommer att anslås och delas ut. Alla är Välkomna! Bredband 

Ansökan har nu skickats in till Länsstyrelsen. I hela området 
finns 247 hushåll och 80 % vill ha snabb fiber. I Östra-Strö 
100 hushåll och 77 % positiva. Intresset är stort och det 
finns fortfarande möjlighet att ansluta sig till föreningen. 
www.skarhultbygdensfiber.se Medan vi väntar på besked så 
pågår arbete med avtal och upphandlingar. Mer information 
kommer inför föreningsstämman som hålls inom kort. 
Kontakta SvenE eller Bengt A vid frågor. Grannsamverkan 

Håll kontakt. Viktig tid nu när mörkret kommer. Lura tjuven. Grannar är 
bästa skyddet. Informera andra. Anmäl allt.   

Alla helgons dag den 31/10 lyser Östra Strö upp 
Marschaller längs vägarna ger en magisk stämning i den 
mörka oktoberkvällen. Fjorårets succé upprepas! Hoppas att 
ni vill bidra med ljuspunkter. Vi börjar tända vid 16-tiden. 

 Novemberkväll ? 
En trevlig pratstund och något gott att äta innan julruschen 
börjar. Kan det vara nå´t? Vi planerar något till den 20/11 
kl. 19.00. Inget är säkert ännu. Notera i almanackan. 
Inbjudan kommer. Grisfesten 
Mitten av augusti, 90 bybor, lek och sång, grillos, gott 
humör och inget regn. Kan det bli bättre? Da Capo nästa 
augusti. Tack alla som hjälpte till! Groddammen 

Dammen vid Plässevägen är grävd. Nu väntar vi bara på vatten. Det blir ett 
intressant inslag i byn. Byalaget har åtagit sig att sköta den. Bra jobbat 
Jonas. Stigen?! 
Den gamla vägen vid ”Världens ände” är upplöjd. Det är tillåtet att gå över 
fältet längs utsatt led. Var försiktig efter besprutning etc. Ett tack till 
bonden! Kyrknyckel 
Byarådet har nu tillgång till en nyckel till kyrkan. Har ni t.ex. besök och 
vill visa kyrkan så hör av er till SvenE. Boule 

 
Mästerskapet avhölls på 
kanelboulens dag den 4 okt. 
Segrare blev Bodil, Maja och 
Bertil. 
   

 


