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Promenadstråk? 
Har du någon favoritslinga i byn eller i omgivningen? Byarådet samlar på 
sig promenader, som vi vill utveckla. Vi behöver alla röra på oss och det är 
inte bara bra för hälsan utan vi får även se områden i byn som vi aldrig 
annars kommer förbi. Kanske hundägare har några bra tips? Hör av er till 
Emma för mer info. 
 

Byn i gamla tider. 
Vad har hänt med ditt hus genom tiderna? Vet du någon person från byn 
som verkar intressant? Hur såg byn ut för 50 år sedan? Är du intresserad av 
att ta reda på lite mer, så hör av dig till byarad@ostra-stro.se eller till 
Ronny (0706–002344) så kanske vi kan göra något gemensamt. Det finns 

en del material att börja med. 
 

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

BYARÅDET  i  Östra Strö (2020+) 
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 
 Ronny Gullberg 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  
Nu har snart halva året gått och vi är fortfarande fast i olika restriktioner. 
Vi har i byarådet diskuterat olika möjligheter, men kommit fram till att det 
är föga inspirerande att göra något för 8 pers. Det ligger liksom inte i linje 
med vad vi vill. Det finns flera skäl att ha årsstämman avklarad och därför 
beslöt vi att försöka ha den utomhus med avstånd. Några andra glesa 
aktiviteter finns också på programmet. Vi kommer att ta beslut efter hand 
som reglerna ändras. 
Hastigheten i byn är fortfarande för hög. Försök att köra i 30 km/timme 
och känn efter hur sakta det är! Det är inte alltför många som lyckas 
komma ner i den farten utanför skolan. En lite för bättring tycker jag mig 
dock se efter att trafikgruppen satt upp information. Vi får jobba vidare på 
det. 
Det är ännu kallt och det känns ibland lite motigt att gå ut och göra någon 
nytta, när man kan titta på den stora älgvandringen. Men naturen har sin 
gång och driver på med rensning, målning, odling och en massa annat, så 
det är väl bara att ta vantarna på och hugga i.  
Åldermannen 
 

Årsstämma 
Byalaget håller årsstämma den 8/5 klockan 14.00. Det blir i skolans 
trädgård. Med tanke på hur många som brukar delta och att vi har stor yta, 
så anser vi att den går att hålla coronasäkert. Vi får hoppas att det bli bra 
väder och tillfälle att njuta medhavd fika. Kallelse är utskickad och 
anslagen. Välkomna!  
 

Valborg – inställt                                            
Vi får vänta till nästa år att hälsa våren på traditionellt sätt i hagen. Det har 
ju varit en av våra samlingspunkter under åren och den saknas verkligen. 
Vi kommer att tända en liten symbolisk brasa utan publik.  
 

Gökotta 
På kristihimmelsfärdsdagen den 13/5 klockan 08.00 kan de morgonpigga 

ta sig till eken på Östra Strö fälad och njuta av fåglar och vårprimörer. En 
kaffetermos med lite varmt brukar inte vara fel. Inga kossor som betar i år. 
 

Växtbytardag  
Genom att utöka växtbytardagen till 2 dagar och ha självbetjäning, så kan 
den bli säker. Det blir den 25 och 26 maj mellan klockan 16 och 20 hos 
åldermannen. Det går även att lämna växter dagarna innan. Även om du 
inte har någon växt att byta, så är du välkommen att fynda. Medan vi 
väntar på den första varma vårdagen, så kan vi ju gräva, så och plantera om 
för att hålla värmen.  
 

Landsbygdsutveckling 
Som vi berättade i förra Budkavlen, så har Eslövs Kommun avsatt någon 
miljon till Landsbygdsutveckling. Det innebar att byborna kunde lämna in 
förslag, som efter omröstning valdes ut. Ett förslag om en ”aktivitetsplats” 
vid Plässedammen, kallat Andrum, blev ett av de utvalda projekten tack 
vare era röster. Nu hoppas vi att det händer något. Kul att så många ville 
engagera sig och ta fram förslag. 
 
Snabbtåg 
Byalaget har skickat in synpunkter till Trafikverket. Vi skrev att vi anser 
att sträckningen öster om Eslöv kommer att inverka på våra möjligheter att 
utnyttja skogen norr om byn som idag är ett uppskattat rekreationsområde. 

 
Hyra av lokaler 
Det är åter möjligt att hyra lokaler till aktiviteter för personer födda 2002 
eller senare. Så vill ni hyra gympasalen någon mulen dag, så hör av er till 
SvenE. 
 

Trafik 
Trafikgruppen har tagit from en poster med uppmaning att sänka 
hastigheten i byn. Den har satts upp i skolan, förskolan och hos Svevia.  
Denna uppmaning gäller oss alla! 


