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NNäärr  kkoommmmeerr  vvåårreenn  
 

Än ligger snön över bygden och det känns 
långt till vår. Det lär vara den kallaste januari 
sedan 1987. Men detta Ströblad sträcker sig 
så långt att våren nästan har övergått till 
sommar. Och liksom tidigare nummer 
innehåller det ett välfyllt kalendarium och vi 
hoppas alla hittar något av intresse. Det är 
viktigt att många aktivera sig för 
Skolhusföreningen för att kunna hålla ett så 
livligt föreningsliv och så bra 
bygdegemenskap som vi har. Kom på 
årsmötet den 16 februari och fixardagen 25 
april, men en pubkväll är ju inte heller fel? 
 

En riktigt skön vår  

Agneta Warnhag & Anders Nylander 
 

 
 

PPuubb  ii   SSttrröö  1166  aapprriill   !!   
Med levande musik 

 

 
 

Skolhusföreningen hälsar alla 
medlemmar, unga & gamla välkomna till 

en mysig pubkväll i skolan. 
 

Välkomna kl 19-24 
 

Entré: 100:- / vuxen (20 år) 
OBS  föranmälan till: 

Lotta Abrahamsson   74102 
lottaabrahamsson@hotmail.com  
Karin Svensén            74035 
kmorska@telia.com 
Ann Lavesson            74003 

 

Skolhusföreningen 

 

 

SSkkoollhhuussfföörreenniinnggeenn  
  

MMeeddlleemm??  
 

Med detta Ströblad bifogas inbetalningskort 
för medlemskap i Skolhusföreningen. Vi ser 

helst att alla i hushållet är medlem. 
 

Som medlem stödjer du byggnaden Strö 
Skola och många av aktiviteterna där. 

 

Skolan är också hemvist åt Fritidshemmet 
Norra Strö dit barn åker efter skolan och 

därigenom får möjlighet att komma hem till 
sin bygd på eftermiddagar och skollov. 
Telefonnummer till skolan är; 74 055 

 

SSttrrööbbllaaddeett  
Som medlem stödjer du också Ströbladet, 

som kommer ut 4 gånger/år.  
 

UUtthhyyrrnniinngg  
Skolans lokaler går också att hyra och som 

medlem hyr du till lägre kostnad. 
Efter många trogna år flyttar nu ansvaret för 

uthyrning från Sven Johnsson till 
 

Ann Lavesson 74003 
 

Vi säger stort TACK till Sven och önskar Ann 
lycka till. Ann har hand om bokningarna och 

lämnar ut nycklar etc. 
Hyreskostnad får du reda på av Ann. 

Noggrann städning skall hyresgästen själv 
ombesörja. Eventuella skador eller onormalt 

slitage på skolan eller dess inventarier ersätts 
av hyresgästen.  

 

NNyycckkeellbbyyttee  
Alla låsen i Strö skola byts ut. 

Nycklar finns hos 
bokningsansvarig och ansvariga 

i Skolhusföreningen. 
 
 

 
 
 
 
 

Skolhusföreningen 
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KALENDARIUM 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter. 
 
 
Februari 

tisdag 9 
februari 

Lantlollorna, Upptaktsmöte 
i Strö skola kl 19 

onsdag 10 
februari 

Kören "Alegeria" övar i  
Strö skola kl 19.30 

fredag 12 
februari 

Spelkväll i Strö skola 
kl 19. Se annons 

söndag 14 
februari 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

söndag 14 
februari 

Kvällsmässa i Strö 
kyrka kl 18 

söndag 14 
februari 

Hembygdsföreningen, Föredrag 
om Stenålderskultur av Håkan 
Lundberg kl 14 i 
Hembygdsgården.  
Kaffeservering 

tisdag 16 
februari 

Skolhusföreningen. Årsstämma  
i Strö skola kl 19. Se annons 

onsdag 17 
februari 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 17 
februari 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

tisdag 23 
februari 

Taizégudstjänst i  
Strö kyrka kl 20 

onsdag 24 
februari 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.30 

 
Mars 
 
onsdag 3 
mars 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 3 
mars 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

söndag 7 
mars 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

onsdag 10 
mars 

Kören "Alegeria" övar i  
Strö skola kl 19.31 

torsdag 11 
mars 

Lantlollorna, Bowling i Kristian- 
stad Bowlingcenter kl 19.  
Samåkning kl 18.30 

onsdag 17 
mars 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 17 
mars 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

torsdag 18 
mars 

Bättre Bredband i Strö? 
Se annons 

lördag 20 
mars 

Barnloppis i Färlöv 
10-14 

söndag 21 
mars 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

söndag 21 
mars 

Hembygdsföreningen, Årsmöte i 
Hembygdsgården kl 13.30. 
Underhållning och kaffe 

tisdag 23 
mars 

Fritids. Stormöte i  
Strö skola kl 19 

tisdag 23 
mars 

Taizégudstjänst i  
Strö kyrka kl 20 

onsdag 24 
mars 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.31 

torsdag 25 
mars 

Araslövs SPF, Månadsmöte 
i Strö skola kl 14 

onsdag 31 
mars 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 31 
mars 

Luffarslöjd hos Ann Lavesson  
kl 19 

 
April 
 
söndag 4 
april 

Påskdagsotta i Strö 
kyrka kl 8. Kören Alegeria 
medverkar 

söndag 4 
april 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

onsdag 7 
april 

Kören "Alegeria" övar i  
Strö skola kl 19.32 

måndag 12 
april 

Lantlollorna. Yoga i Strö  
skola kl 18 

onsdag 14 
april 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 14 
april 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

torsdag 15 
april 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

fredag 16 
april 

Pubkväll i Strö skola. 
Se annons 

söndag 18 
april 

Knytte kl 10-12.30. 
Samling Strö skola 

onsdag 21 
april 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.32 

torsdag 22 
april 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

söndag 25 
april 

Skolhusföreningen. Fixaredag 
vid Strö skola kl 13-17 
se annons 

onsdag 28 
april 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 28 
april 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

torsdag 29 
april 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

fredag 30 
april 

Valborg på Valleberg. 
Se annons 

fredag 30 
april 

Hembygdsföreningen. 
Valborgsmässoafton hos  
Rolle och Gunvor 

Maj 

söndag 2 
maj 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

onsdag 5 
maj 

Kören "Alegeria" övar i  
Strö skola kl 19.33 

torsdag 6 
maj 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 



söndag 9 
maj 

Strödagen i Norra Strö  
skola 13-16.30. Se annons 

onsdag 12 
maj 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 12 
maj 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

torsdag 13 
maj 

Hembygdsföreningen, 
Gökotta kl 9 vid Ivars 
damm i Övarp 

torsdag 13 
maj 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

söndag 16 
maj 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

onsdag 19 
maj 

Kören "Alegria" övar i Strö skola  
kl 19.33 

torsdag 20 
maj 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

onsdag 26 
maj 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 26 
maj 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

torsdag 27 
maj 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

lördag 29 
maj 

Lantlollorna, Turridning Islands- 
hästar i Visseltofta kl 14.  
Samåkning kl 13 

söndag 30 
maj 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

 
Juni 
 
onsdag 2 
juni 

Kören "Alegeria" övar i  
Strö skola kl 19.34 

torsdag 3 
juni 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

 

 
 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  
2010-05-07.   Både artiklar, texter, föreningsnytt 
och annonser är välkomna bidrag. 

Sponsra gärna Ströbladet ekonomiskt. 
Annonspriserna är: 
 Privat annons   10:- 
 Företagsannons 100:- 
 Helår 4 nr 300:- 
 Sponsring 100-1000:- 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN 
Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening som är en 
paraplyförening för de flesta föreningar som har verksamhet i 
Norra Strö. 
Adress: Norra Strö skolhusförening, Ströbladet 
  c/o Agneta Warnhag 
 Strövägen 88    291 95 Färlöv 

Men skicka gärna e-post till oss, se nedan 
Redaktör:                Agneta Warnhag           tel  741 72 
   e-post: familjen.warnhag@kund.biknet.se 
Ansvarig utgivare:  Anders Nylander            tel  741 40 
   e-post: anders.nylander@nylan.se 
 

 

AANNNNOONNSS  
 

 

SSvveennssssoonnss  vvaarruubbii ll   
kkoommmmeerr  tt ii ll ll   kkyyrrkkaann  vvaarrjjee  

ffrreeddaagg  1166..3300    
 

Den är som en rullande Lanthandel med lite 
av mycket, har kundanpassat sortiment med 

de vanligaste basvaror som mjölk, bröd, frukt, 
grönt, chark, hygien, 

hund, kattmat, 
kakor och godis. 
Så mycket vi 
kan få tag i är 
närproducerat, 

till exempel 
kött, pålägg, 
potatis, äpple 
och grönsaker. 

  

Vi försöker ha en hög service nivå, kunden 
kan alltid beställa varor som vi inte har inne, 

för leverans veckan därpå. Ring gärna 
070-3075080 så kör vi fram till dörren och 

bära in varorna när det behövs. 
 

Magnus Svensson 
 

 

VVaarrmmvvaatttteennbbeerreeddaarree  
Skolhusföreningen säljer begagnad NIBE 
Eminent CU 55 liter 3000W Pris 500 kr 

Ring Kajsa 74166 
 

ÄÄrr  ssnnöönn  aallllttiidd  vviitt??  
Det är den faktiskt inte i alla fall inte när man 
har målat på den som några barn på Norra 
Strö fritids har gjort.  
 

 
Reportage och konstverk i snön:  
Albin Nilsson och Fanny Persson 
 
Se ytterligare verk när N Strö Fritids 
medverkar för tredje året med egen 
utställning på Strödagen den 9 maj. 
 
 
  



 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

SSkkoollhhuussfföörreenniinnggeennss  
åårrssssttäämmmmaa  22001100  

 

Hålls i Norra Strö skola  
Fettisdagen den 16:e feb kl 19.00 

 
 

Kallelse 
Skolhusföreningens medlemmar kallas 

härmed till stämman. 
 

Inbjudan 
Norra Strös alla invånare inbjuds också att 

delta på mötet. 
 

Vi informerar lite om vad som är på gång 
 

Efter mötesförhandlingar bjuder vi på kaffe 
med semla och samkväm  

 

Hjärtligt välkomna 
Skolhusföreningen 

 

FFiixxaarreeddaagg  2255  aapprriill   
SStt rröö   sskkoo llaa   kk ll   1133--1177   

 

Alla gamla och nya medlemmar hälsas 
välkomna till en fixaredag med 
gemenskap och arbete för vårt hus. 
 

Ta med dig pensel, kratta, hammare, dammtrasa 
eller kom bara för att umgås, du är lika 
välkommen vad du än väljer att göra. Mer 
information - ring Kerstin H 74 101  

 

Hjärtligt välkomna 
Skolhusföreningen 

 

  

VVaallbboorrgg  ppåå  VVaalllleebbeerrgg  

 
Vi samlas traditionsenligt för att välkomna 
våren på Valborgsmässoaftons kväll, 30/4.  
 

Program för kvällen: 
 

19.30 Fackeltåg från Strö skola. 
Skolhusföreningen tillhandahåller 
facklor. 

 

20.00 Bålet tänds. Försäljning av korv, 
kaffe mm. 

 

20.15 Allsång 
 

Hjärtligt välkomna 
Skolhusföreningen & Röda Korset 

 

 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

BBäättttrree  bbrreeddbbaanndd??  
Strö skola den 18 mars kl 19.00 

 

Det finns flera alternativ för bredbands-
lösningar i Norra Strö. En är förhandling med 
BIKAB om mer kapacitet i det bredband som 
finns i dag. Maximal kapacitet för Norra Strö 
2 mbit. Kostnaden för 2 mbit 395 kr/ månad. 
Om vi kan få 8 mbit kostar det 495 kr/ månad. 
Dessa relativt höga internetabonnemang 
motiverar BIKAB med en dyr hyra från Telia 
avseende kabel och telestation. 
Ett annat alternativ är att vi i byn drar igång 
ett projekt för fiber till intresserade hushåll. 
Investeringen för detta är ca 20-25 tkr per 
hushåll. Men då kan man räkna med en 
betydligt billigare månadskostnad för internet-
abonnemang. För 120 kr får man 2 mbit och 
245 kr för riktigt snabb uppkoppling. Vi får 
dessutom tillgång till Viasat och Canal Digital 
utan att behöva investera i Parabol. Vi kan 
också få betydligt lägre telefonkostnader med 
IP-telefoni. 
För att något av detta skall hända måste vi 
vara ett antal intresserade hushåll. 
Intresserade träffas därför den 18 mars kl 
19.00 i Strö skola.  

Anmälan till Agneta 74172  
eller Annelie 74033. 

 
 

BBaarrnnllooppppiiss  
20 mars kl 10-14 i Färlövs församlingshem 
Kanske är det dags att sälja begagnade kläder, 
leksaker etc?. Du köper ett säljarnummer i förväg, 
och markera nummer och priset på varan på allt 
det du vill sälja. Lämna det sedan senast den 17 
mars till Anita. För 100:- som betalas vid anmälan, 
får du vara med och pengarna tillfaller kyrkans 
internationella arbete.  
 

Anmälan och information 
Anita Lindberg tel 71103 eller 

anita.lindberg@svenskakyrkan.se 
 

SSttrrööddaaggeenn  
Strö skola sönd 9 maj kl 13.00-16.30 

Vi träffas och du som vill kan visa upp eller 
sälja saker som du skapat och andra kan titta 
eller köpa. Vill du sälja kostar det 50:- och 
beloppet tillfaller ett aktuellt hjälpprojekt. 
Anmälan för att ställa ut senast 23 april 
 

Lina Holmgren tel. 0737 208523 
karolina.holmgren@hotmail.com 

eller Anita Lindberg tel. 71103  
anita.lindberg@svenskakyrkan.se 

 
Lokala hantverkare och föreningar 

Svenska kyrkan i Araslövs församling och Sensus 
 


