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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. Kanske skidor går lika bra? 
(Åldermannen) 

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. Hör av dig till byarad@ostra-stro.se så kanske vi kan hitta 
på något gemensamt. Prata med folk, rota i lådor och söka på olika sätt. 
 

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

 
 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2019) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31367, 0708-436541  
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702-195867 
Ledamot Mats Möller  Karl-Johan Holmqvist  
 Ola Hermansson Emma Ådahl  
 Linda Riiner Edith Hammer  
 Gun-Britt Olofsson Nadia Day 
 Micky Ulfvik Karl T. Hermansson  
   
Hemsida: www.ostra-stro.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/  
E-post: byarad@ostra-stro.se 
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Insidan  
Jag har precis blivit anfallen av en massa små monster, som ville ha godis! 
Tänk att dessa kan växa upp och bli innevånare i denna härliga by. Häftigt! 
 Åldermannen 
 

               Byn lyser 
Dags igen för en magisk kväll genom byn. Lördag den 2/11, 
på Alla Helgons Dag, tänder den som vill marschaller längs 
vägkanten. Vi börjar tända vid 16-tiden. Detta har nästan blivit 
en turistattraktion!  

 
               HLR   

Vi kommer att ordna praktiska övningar i Hjärt- och 
lungräddning. Första tillfället blir måndagen den 18/11 
klockan 19-21. Eddie från civilförsvaret leder oss och vi träffs i 
skolan. Anmäl er till Gun-Britt via SMS eller telefon  

070-3904939. Har ni inte varit inne och kollat var hjärtstartaren sitter så 
gör det nu. (Lilla porten på garaget vid Änglagård) 

 
              Gympa 

På gång igen! Torsdagen den 7/11 klockan 19.30 i 
gympasalen. Våran favorit Magnus leder passet. Slöa som 
pigga är välkomna.  
 

Möte med Borg 
Byns trafikgrupp har haft möte med Dave Borg 
(samhällsbyggnadsdirektör i Eslöv) och en medarbetare. 
Trafikverket och kommunen har inte riktigt samma uppfattning 

om hastigheter på våra vägar. Byns vägar sköts av Trafikverket och därför 
kan kommunen inte göra något direkt. Däremot så möts Kommunen och 
Trafikverket några gånger per år. Om kommunen är informerad om våra  

skrivelser så lovar man att ta upp dem vid dessa möten. Det var väl ungefär 
vad vi fick fram. Vi enades om att byns många barn borde vara ett bra 
argument. Vi fortsätter med nya skrivelser. 

 
Skolans ekonomiska förening-avslutning 
Det bildades en ekonomisk förening som hade för avsikt att 
starta skola om kommunens skola skulle läggas ner. 

Föreningen har av naturliga skäl inte varit aktiv på länge. Föreningen 
kommer troligen att läggas ner inom kort. Om någon vill att föreningen 
skall vara kvar och vill ta hand om den, så kontakta snarast. 
Sara Andersson 070-5657778 eller Rolf Tomasson 073-3641444.  

 
Reflex 
Glöm inte att ni måste synas på vägarna när ni rör er i byn. Det 
finns många som inte använder reflexer när det är mörkt. 
Mycket dumt!. 

 

Äppelpress 
Äppelpressen finns tillgänglig om ni vill göra härlig 
äppelmust. Ett bra sätt att ta tillvara frukten man inte kan 
förvara på annat sätt. Den är mycket enkel att använda. En 
spann äpplen ger ca 1 liter must. Välkomna att låna! 
 

Höstaktivitet 
Byarådet funderar på någon typ av arrangemang 
lördag den 23/11. Inget är bestämt ännu. Inte för sent för tips 
och idéer. Information kommer. 

  

Vad händer i kyrkan? 
Nästa ”Musik och meditation” blir den 9/12, men dessförinnan 
blir det Familjegudstjänst den 24/11. 

 

 


