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Gympa 
Varje måndag klockan 19:00 i skolan. En Friskis&Svettis-variant, som 
passar alla. Kontakta Linda eller Emma om du vill vara med.  
Barnloppis 
Söndagen den 4:e september kl 10.00 på skolan är det dags för den 
populära loppisen där man fyndar varje gång.                        
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. 
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Insidan   
Ett nytt år har börjat! Det känns så eftersom grisfesten är avklarad. För 
många är det höjdpunkten för året i byn. Det är härligt att så många får 
tillfälle att träffas på samma gång. Jag förundras också över alla barn som 
kommer och de verkar ha riktigt kul. Framtiden för små byar kan ju finnas 
i vänskap och minnen från sådana här tillfällen. Jag tycker att det är extra 
trevligt att så många kommer före och efter festen och hjälper till. Det 
visar att vi verkligen vill att festen skall bli av. Tack till alla inblandade. 
 Det byggs hus i byn och hus byter ägare. Vi har många barn i skola och 
förskola. Vi träffas och hittar på saker. Det händer mycket i en liten by 
även om många inte tror det. Det finns alltid saker att förbättra och det kan 
vi alla hjälpa till med.  
Ett stort välkommen till alla nyinflyttade. 
(Äpplena faller, men jag blir inte klokare för det!) 
Åldermannen 
 Hastighet genom byn 
Byarådet har skickat flera brev till Trafikverket om hastigheten genom 
byn. Det gäller framför allt sänkt hastighet där det är hus och 70. Den 
viktigaste frågan är hur vi får folka att respektera tillåten hastighet. 
Farthinder, hastighetsmätning och byavägsmarkering är några av förslagen. 
Vi kommer i höst att prata med en representant från MRF om olika 
möjligheter att få ordning på farten genom byn. Tills dess så kan vi alla 
hjälpa till genom att köra lugnt och försiktigt.  Bredband 
Något bidrag till fibernät har det ännu inte blivit. Många sökande har blivit 
utan och arbetet fortsätter på flera håll för att hitta lösningar att uppnå det 
nationella målet som är 95 % år 2020. Ny ansökan är inne och 
bidragschans i höst. Fiber är säkraste och bästa lösningen anser de flesta.  Grannsamverkan 
Grannsamverkan är något som alla medverkar till. Huvudprincipen är att få  
tjuven att tro att ni är hemma. När ni åker bort så be grannen kolla kring 
huset, flytta saker, parkera bilen på uppfarten m.m. Det finns många tips 
och trix att utbyta. Kolla med områdesansvarig om ni har några frågor. 

Slåtter? 
Kvävedammens stränder fick sin finputsning i sommar. Kanske blir det en 
gång till i år. Då är ni välkomna med lie för att få lite motion och kultur 
samtidigt. En trevlig nyttighet. Rövarekulan 
Grillning eller fika i Rövarekulan var förr ett återkommande inslag i 
Östraströbornas söndagsutflykter. Kanske kan det bli så igen? Söndagen 
den 18:e september vid 14-tiden kan det finnas folk från byn i Rövarekulan 
om ni vill. Ingen samordning görs från byalaget. Vi får se vad som händer. Tapaskväll 
En novemberkväll kommer vi att ordna en tapaskväll i skolan. Kanske kan 
den spanska hettan värma upp oss. Inbjudan och instruktioner kommer i 
brevlådan under hösten. Gympa 
Varje måndag försöker vi att få ihop en gympagrupp. Antalet deltagare kan 
vara 3 eller 11  beroende på förkylningar och annat. Är vi 5 eller flera så 
har vi Magnus som ledare annars kör vi DVD. Vi hoppas att fler är sugna 
på nyttiga kroppsövningar. Vi har en SMS-grupp för info. (se nästa sida!)    Boule 
Bouleklubben har firat 14:e juli och haft klubbmästerskap. Årets mästare 
Irene, Moa och Lars-Åke gratuleras. Klubben vill gärna ha fler 
medlemmar, gamla som unga. Tisdagar kl 18 är en fast tid för spel och 
prat. Kom då eller kontakta Britt (31367) om du är intresserad. 
 
  
 


