Investering
Finansieringen är klar men blir vi fler medlemmar som satsar pengar, blir
föreningen starkare. Hyran från Fritids täcker amorteringar och
underhåll. Föreningen ger ränta på insatt kapital från första dagen, men
man kommer inte att kunna ta ut sina pengar förrän vi har ett positivt
resultat. Målet är att räntan på medlemsinsatserna kommer att ligga
över bankernas inlåningsränta.

BLI EN SAMHÄLLSBYGGARE

Detta är en investering på medellång tid, ca 8 – 10 år. Ju tidigare du
investerar desto mer ränta tjänar du.
Vill du investera lite pengar i byns framtid? Skriv ut medlemsansökan från vår
hemsida www.norrastro.se under fiken N Strö Utveckling.

Bli en samhällsbyggare du också!
Gå med i Norra Strö Utveckling ek. för.
Ju fler medlemmar vi blir, desto starkare ekonomi får vi.
Ju starkare ekonomi desto snabbare och solidare bygge.
Ju solidare bygge desto effektivare förvaltning av fastigheten.
Ju starkare ekonomi desto säkrare investering.
Bättre än pengarna på banken nu för tiden.
Vi behöver din investering!

FÖRSKOLA TILL
NORRA STRÖ

Vi bor på landet, och då vi fann det…
(fri tolkning efter Bröderna Djups svensktoppshit)

Vi bor i en fantastisk bygd! Vacker, trygg och naturnära. Men väljer man att
bosätta sig utanför kommunens tätort, väljer man dessvärre också bort en del
kommunal service. För att få en bra vardag måste man fixa själv.
Sedan 14 år tillbaka har vi ett väl fungerande och populärt fritidshem i Strö
skola, men vi saknar en förskola för de mindre barnen. För ett par år sedan
började några föräldrar undersöka om man kunde råda bot på detta.
Skolhusföreningen kontaktade Kristianstads kommun som beviljade tillstånd
att driva förskola i Strö.
Efter koll att det fanns tillräckligt med intresserade barn och ekonomiska
förutsättningar för att bygga en ny förskola, startades en ekonomisk förening,
Norra Strö Utveckling Ekonomisk Förening, den 28 juni 2011. Föreningens syfte
är att i första hand bygga och förvalta ett hus för en förskola med två
avdelningar i N Strö.
Så här ser styrelsen ut idag:
Ordförande:
Conny Wiktor, conny.wiktor@strodata.se
Vice ordförande:
Bengt Romell, ansvarig för bygget, killebro@bikab.net
Kassör:
Agneta Warnhag, ansvarig för finansiering och
bidragsansökningar, familjen.warnhag@kund.biknet.se
Sekreterare:
Ulla Jönsson, ansvarig för kommunikation och
marknadsföring, ovarpsulla@live.se
Ledamot:
Cathrine Abrahamsson
cathrine_abrahamsson@hotmail.com
Suppleanter:
Cliff Ekstrand
cliffekstrand@hotmail.se
Carolina Albinsson
linaokida@live.se

Framtiden
N Strö Utveckling ska arbeta för att höja livskvalitén för
bygdens innevånare.
Föreningens första projekt är en förskola till N Strö. Det är ett kommersiellt
projekt i två steg; byggnadsfas och förvaltningsfas. Föreningen bygger huset
och hyr sedan ut det till Fritidshemsföreningen som i sin tur driver
förskoleverksamheten.
Redan nu är förskolan igång! Det kommunala tillståndet innehas av
Fritidshemsföreningen, som driver en avdelning med 14 barn i tillfälliga
lokaler. Det är kö till förskolan som tyvärr inte kan ta in fler barn för tillfället.
Den 18 juni sattes spaden i marken! Vi har stor lokal kompetens för byggets
alla faser. Tanken är att erbjuda bygdens egna hantverkare arbetstillfällen.
Under sommaren erbjuder vi traktens ungdomar sommarjobb vid bygget. Även
materialet köps in från lokala näringsidkare.
Efter avslutad byggfas går vi in i en långsiktig förvaltning av
fastigheten. Sedan är det dags att hitta ett nytt projekt att sätta
tänderna i. Det enda som är helt säkert är att vi bygger för
framtiden.

