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Höstregn
Regnet slår mot rutan denna söndagseftermiddag när Ströbladsredaktionen samlas
för att ännu en gång producera detta lilla
informationsblad. I tjugo år har vi hållit på,
kanske borde vi fira med en julklapp säger
någon, eller kanske ett dubbelnummer säger
en annan, få se hur det blir med den saken.
Detta nummer blev fullmatat med information,
och det är ju kul, men bilder fick knappt plats.
Bolagsbildningar, bussar, jakt, tavlor och
pubbar samsas i en skön spontan blandning,
det är vårt rika liv på landet det! och tack för
allt material föresten!
Den 13 september tog kommunfullmäktige
beslut1 om Vindbruksplanen för kommunen
och vårt område har i enlighet med
demokratiska regler blivit utpekat som ett av
de lämpligaste för storskalig etablering av
vindkraft. Bygglovsprocessen, som återstår,
kommer bara pröva de tekniska förutsättningarna för själva verken och inte
lokaliseringen till N Strö, den är nu given. Vi
samtalar lite om hur vi tror folk kommer ta
det, ”den som lever får se” som man brukar
säga är det enda kloka vi kommer fram till
denna kväll.

Ha nu alla en riktigt skön höst!
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UTHYRNING AV STRÖ SKOLA
Vill du hyra Strö skola kontakta

Ann Lavesson tel 740 03
Nu kan du även se bokningsläget på
www.norrastro.se ”bokning av skolhuset”

Höstnumret

N Strö Utveckling bildat!
I förra Ströbladet informerades om planerna
på en start av förskola i Norra Strö och i
samband med det planerna på att bilda
Bolaget Norra Strö. Hur har det då gått? Jo,
intresseundersökningen om förskoleplats i
Norra Strö visade att drygt 30 barn önskar
placering där. Barn- och utbildningsnämnden
sa därmed ja till skolhusföreningens ansökan
om att starta en fristående förskola.
Den 28 juni 2011 hölls en konstituerande
föreningsstämma i Strö Skola med ett 30-tal
deltagare. Föreningen bildades, antog stadgar, valde styrelse och revisorer samt hanterade annan formalia som krävs. Bolagets
namn är Norra Strö Utveckling ekonomisk
förening och det har en egen flik på
www.norrastro.se. Där finns stadgar och
protokoll mm och fortlöpande information.
Tomten förskolebyggnaden är tänkt att
byggas på ligger med nära anslutning till
skolan och därmed till fritidshemmet. Nu
arbetar styrelsen och arbetsgrupper vidare
med finansiering, fastighetsbildning och
bygglovsansökan och även om handläggningstiderna är långa siktar bolaget på att
bygget ska vara klart till sommaren 2012.
Ett finansieringslöfte finns klart, men en
grupp arbetar fortsatt vidare med frågan för
att få så bra förutsättningar som möjligt.
 Är du intresserad av att investera i föreningen? Minsta medlemsinsats är 5.000 kr i
form av pengar eller arbete eller material.
Är du intresserad av att låta ditt barn gå på
dagis i Norra Strö?
Vill du vara aktiv i föreningen på annat sätt?
Mer information på www.norrastro.se och DU
är välkommen att kontakta föreningen på
utveckling@norrastro.se . Namn och mailadresser till styrelsen hittar du på hemsidan.
N Strö Utveckling ekf
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se www.kristianstad.se för mer information

Bygden egen hemsida

www.norrastro.se

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Alla personer, även just DU är hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen för år 2011.

Årgång 20

ti 25 okt

KALENDARIUM

Bridge
Strö skola kl 13.30
Taize-mässa
Strö kyrka kl 19
Hembygdsföreningen
Irene Liljeblad visar bilder från
Australien.
Hembygdsgården kl 18.30

ti 25 okt

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

sö 30 okt

September
on 21 sep
to 22 sep
sö 25 sep
ti 27 sep

ti 27 sep
ti 27 sep

fr 30 sep

Kören Alegria
övar i Strö skola kl 19.30
Skolhusföreningen
Styrelsemöte i Strö skola kl 19
Gudstjänst
Strö kyrka kl 9.30
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 13.15 - 13.45

November
on 2 nov
fr 4 nov
sö 6 nov

Bridge
Strö skola kl 13.30
Lantlollorna
Besöker Pelargonhusen
i Vinslöv kl 18

ti 8 nov

ti 8 nov

Fritidshemmet
Årsstämma i Strö skola kl 18

on 5 okt
fr 7 okt

sö 9 okt

ti 11 okt

ti 11 okt
ti 18 okt
on 19 okt
on 19 okt

sö 23 okt
må 24 okt
ti 25 okt

Bridge
Strö skola kl 13.30
Skolhusföreningen
Fixardag vid Strö skola kl 10-13
Kören Alegria
övar i Strö skola kl 19.30
Lantlollorna
Knytkalas i Strö skola kl 19
Pubafton
i Strö skola kl 19, se annons
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 13.15 - 13.45

sö 13 nov

Oktober
on 5 okt

Kören Alegria
övar i Strö skola kl 19.30
Musikandakt
i Strö kyrka kl 15. Kyrkkaffe
Minnesgudstjänst
i Strö kyrka kl 18
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 13.15 - 13.45

on 16 nov
Hembygdsföreningen
Lars Påhlson berättar om
Azorerna
Hembygdsgården kl 18.30
Kören Alegria
övar i Strö skola kl 19.30
Pilgirmsvandring
med start i Skärlösa källa kl 11
samåkning från Norra Strö. För
info kontakta diakon Annika
Westerlund
Skördegudstjänst
i Strö kyrka kl 11. Bibelutdelning
till 5-åringar. Kören Alegria
medverkar. Kyrkkaffe

fr 18 nov
lö 19 nov
ti 22 nov

ti 22 nov
ti 22 nov
sö 27 nov
ti 29 nov

Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 13.15 - 13.45

on 30 nov

Bridge
Strö skola kl 13.30
Skolhusföreningen
Styrelsemöte i Strö skola kl 19
Kören Alegria
övar i Strö skola kl 19.30
Lantlollorna
Besöker Atelje ARS DIVINA
i Bjärnum kl 19
Mässa
i Strö kyrka kl 9.30
Stick-café
i Strö skola kl 19
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 13.15 - 13.45
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Bridge
Strö skola kl 13.30
Stick-café
i Strö skola kl 19
Gudstjänst
Strö kyrka kl 14
Taize-mässa
Strö kyrka kl 19
Kören Alegria
övar i Strö skola kl 19.30

December
sö 4 dec

Julfest
i Strö skola kl 15
se annons nästa Ströblad

ti 6 dec

Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 13.15 - 13.45

ti 13 dec

Bridge
Strö skola kl 13.30
Kören Alegria
övar i Strö skola kl 19.30
Araslövs SPF Luciafest
Strö skola kl 14

on 14 dec
to 15 dec

ANNONSER & TEXTER
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är 2011-11-11.
Artiklar, texter, föreningsnytt och annonser är välkomna bidrag.

www.norrastro.se

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Föreningsnytt

Föreningsnytt

Pubafton 19 november

Fiber till byn !

Cross Borders!

Behoven och kraven på tillräcklig kapacitet
för dem elektroniska infrastrukturen ökar. Att
kunna driva företag eller jobba hemifrån är ett
måste för att landsbygden skall överleva.
Det finns nu statliga stöd för att bygga ut
fibernät på mindre orter, där de kommersiella
aktörerna inte anser det lönsamt att
investera. Fibernät kan användas till all
telekommunikation, telefon, internet, TV,
larm, vårdövervakning m.m. Överföringskapaciteten och hastigheten kan bli lika hög
som överallt annars i Sverige. Nätet kommer
inte att ha de begränsningar som nuvarande
kopparkabelnät har.

Välkommen till mysig PUB kväll
i Strö skola. Cross Borders
spelar härlig musik.
(läs och lyssna på www.crossborders.se)

Välkomna kl 19
OBS föranmälan till:
Kerstin Hallenborg 74101
Lotta Abrahamsson 74102
Karin Svensén 74035
Pris 120 kr/vuxen (20 år)

Årsstämma
Alla medlemmar i Fritidshemmet Norra Strö
ekonomisk förening hälsas välkomna till årsstämma fredagen den 30 september kl 18.
Efter mötet är det som vanligt mat till
självkostnadspris. Anmälan senast den 23
september till telefon 044-740 55
Styrelsen N Strö Fritids ekf

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
Redaktörer:

Agneta Warnhag
tel 741 72
e-post: familjen.warnhag@kund.biknet.se
Annelie Christensen
tel 740 33
e-post: annelie@christensen.nu

Ansvarig utgivare: Anders Nylander
tel 741 40
e-post: anders.nylander@nylan.se

Den totala kostnaden för varje hushåll
kommer att bli lägre an vad man nu får betala
för dessa tjänster sammanlagt.
Vi är några här i byn som varit runt på några
olika informationsträffar och i slutet av juni
hölls även ett möte i Strö skola. En
arbetsgrupp har bildats för att genomföra en
förstudie över hur utbyggnad kan komma att
gå till och en kalkyl på vad det kommer att
kosta ska tas fram. Gruppen kommer under
hösten att redovisa resultaten för alla bybor.
Om du har frågor kontakta fiber@norrastro.se
Alt. Lena Westerlund eller Östen Warnhag
Mer info se även www.norrastro.se

Skolskjuts

gymnasieungdomar

Kommunen har beslutat att inte tillhandahålla
skolskjuts för gymnasieungdomar som inte
har tillgång till kollektivtrafik. Detta gäller bl a
våra ungdomar i Norra Strö med omnejd.
Skolhusföreningen har i en skrivelse till Barnoch utbildningsnämnden framhållit vikten av
att kommunen håller en bra service även för
de som bor på landsbygden och ifrågasatt
därför detta beslut. Vi förväntar oss ett
formellt svar från nämnden inom ett par
veckor, se hemsidan.
Dock kan vi meddela att våra
gymnasieungdomar nu får lov att åka med
ordinarie skolskjuts i mån av plats. Barnoch utbildningsförvaltningen ska ha meddelat
detta till samtliga busschaufförer, skriftligen.
Ströbladsredaktionen
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alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

ANNONSER

ANNONSER
Möblerade hus uthyres .

Huset har fyra bäddar , varav det ena huset har
våningssäng. Röking och husdjur ej tillåten

Veckopris : 3000:- Dygn : 800:Veckend : 2000:- ( Fred-Sönd)
Vid dessa uthyrningsperioder
ingår värme , el och internet (WiFi)

Uthyrning månadsvis : 6000:Värme ingår men el och internet tillkommer.

Fixardag
Strö skola

13 november Kl 10 - 13
Medtag fikakorg och räfsa

Hjärtligt välkomna som våra gäster!
Nordanå Gård
Bo Nilsson
Kålabergavägen 130-51
28890 Vinslöv
Tel. 044-71306 eller 0736 818400
bo@nordanagard.se , www.nordanagard.se

Alla hjärtligt välkomna!
Arr. Skolhusföreningen

StickCafé
24 oktober och 22 november
Kl 19 – 21 Strö skola
Medtag handarbete
och doppa
Vi bjuder på kaffe och te
Beskrivning på
handledsvärmare mm

Vi är två glada 15-åriga tjejer från Norra Strö
som gärna hjälper till att passa era barn. Vi
har båda erfarenhet av att passa barn och
tycker det är väldigt roligt. Det spelar ingen
roll vilken ålder barnen är i.
Ring oss om ni är intresserade av hjälp!
Signe Svensén 0721 945800
Sara Ekman
0702 863765

Jakt pågår

Alla hjärtligt
välkomna!
Kontaktperson:
Karin Svensén
tel 740 35
Arr. Skolhusföreningen

Bygden egen hemsida

Barnvakterna!

www.norrastro.se

I samband med jakt sätts skyltar med texten
”Jakt Pågår” upp på morgonen jaktdagen
vid alla infartsvägar. De tas ner när jakten
avslutas för dagen. För allas säkerhet och
trevnad, vänligen respektera skyltarna och
välj annat område för er skogsaktivitet.
Jägarna i N Strö
info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

