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Årgång 20     nummer 4     Vinternummer 

 

VViinntteerr  ppåå  vväägg??  
 

Höstmörkret råder utanför fönstret, denna 
torsdagskväll när redaktionen samlats för att 
skriva vinternumret. Vinter har det inte blivit 
ännu och kanske blir det ingen vanlig vinter, 
med tanke på klimatförändringarna, men i fjol 
blev det ju kallt i alla fall, men det är sådant 
som ska höra till mönstret enligt forskarna, 
 

I tjugo år har vi i vår by läst och producerat 
Ströbladet och de ska vi fira nästa år. Är det 
någon som har ett minne eller anekdot att 
berätta kring detta så får ni mycket gärna 
höra av er till någon av oss i redaktionen. 
 

Tjugo år är en lång tid när man jämför med 
skuld- och finanskrisen vi har och haft sedan 
2008. Men tjugo år är bara en tredjedel av 
den tid vi haft masskonsumtion och överflöd, 
för den perioden startade globalt i princip 
efter andra världskrigets slut 1945. 
 

Men även masskonsumtionens tidsperiod, 
som är ett av dagens grundläggande problem 
för vår planet, är oerhört kort ur ett 
ekonomiskhistoriskt perspektiv. Just nu 
diskuterar vi med Länsstyrelsen kring 
arkeologiska förutsättningar för byggnation av 
dagis och då talar vi om spår från 1100-talets 
bybildning i Strö, ett fantastiskt perspektiv 
och något för oss alla att förvalta. 
 

Men i kalendariet har vi bara ett perspektiv på 
ett kvartal men det rymmer mycket ändå; 
bokbuss, pub, stickkafé och gudstjänst för att 
bara nämna något. Vi önskar er alla stor 
förnöjsamhet, vara sig ni passar på att delta i 
aktiviteterna eller väljer att sitta i TV-soffan 
och se på ”Bron”, serien som visar att Strö-
Skåne-Malmö-Köpenhamn i dag är delar av 
något som är en världsmetropol. God Jul! 
 

 
 
 

Ha nu alla en riktigt skön vinter!  

TzÇxàt jtÜÇ{tz? TÇÇxÄ|x V{Ü|áàxÇáxÇ 
9 TÇwxÜá açÄtÇwxÜ 

 

 

 

 

Strö Lucia 
& Julfest 

 
Välkomna till luciatåg  
i Strö kyrka söndagen 

den 4:e december kl. 15.00. 
Därefter blir det julfest  

i Strö skola (ca kl. 15.30)  
med kaffe, lotterier, dans  
kring granen och besök  

av tomten! 
 
 

Entré, gratis för de små  
och 40 kr för de stora.  

Överskottet från julfesten  
går till Världens barn. 

 
Hjärtligt välkomna! 
Skolhusföreningen 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 
 

lö 19 nov Pubafton 
i Strö skola kl 19 

ti 22 nov Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ti 22 nov Bridge 
Strö skola kl 13.30 

ti 22 nov Stick-café 
i Strö skola kl 19 

sö 27 nov Gudstjänst 
Strö kyrka kl 14 

ti 29 nov Taize-mässa 
Strö kyrka kl 19 

on 30 nov Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 4 dec Julfest 
i Strö skola kl 15 
se annons 

ti 6 dec Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ti 6 dec Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 14 dec Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

to 15 dec Araslövs SPF Luciafest 
Strö skola kl 14 

ti 20 dec Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

lö 24 dec Julbön 
Strö kyrka kl 16.30 

lö 31 dec Nyårsbön 
Strö kyrka kl 16.30 

ti 10 jan Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 11 jan Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 15 jan Gudstjänst 
Strö kyrka kl 9.30 

sö 15 jan Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 17 jan Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

on 18 jan Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

to 19 jan Lantlollorna 
Upptakt i Strö skola 
kl 18.30 

sö 22 jan Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 24 jan Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 25 jan Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

to 26 jan Fiber till byn 
Informationsmöte Strö skola 
mer info kommer i brevlådan 

sö 29 jan Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 31 jan Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ti 31 jan Taizemässa 
Strö kyrka kl 19 

on 1 feb Skolhusföreningen 
Styrelsemöte 
Strö skola kl 19 

sö 5 feb Gudstjänst  
med utdelning av dopänglar 
Strö kyrka kl 14 

sö 5 feb Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 7 feb Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 8 feb Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 12 feb Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 14 feb Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ti 14 feb Lantlollorna 
Strö skola kl 18.30 

on 15 feb Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

to 16 feb Skolhusföreningen Årsstämma 
Strö skola kl 19. Se annons 

sö 19 feb Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 21 feb Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 22 feb Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 26 feb Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 28 feb Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ti 28 feb Taizemässa 
Strö kyrka kl 19 

on 29 feb Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

sö 4 mar Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 6 mar Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 7 mar Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 11 mar Gudstjänst 
Strö kyrka kl 9.30 
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FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

SSkkoollhhuussfföörreenniinnggeennss  
åårrssssttäämmmmaa  22001122  

 

Hålls i Norra Strö skola  
torsdagen 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 sedvanliga mötesförhandlingar bjuder  
vi på kaffe med semla och samkväm.  

 

Hjärtligt välkomna 
Skolhusföreningen 

 

FFiibbeerr  ttiillll   bbyynn!!  
Välkommen till informationsmöte 
torsdag 26 januari i Strö skola. 
Mer info kommer i din brevlåda  

Skolhusföreningen 
 

 
 

 

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 
 

 

 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

DDaannssaa  zzuummbbaa  
mmeedd  mmiigg  aa  aa  aa  aaaa!!  

  

Med start den 15 januari fortsätter  
den populära Zumban i Strö skola varje 
söndag kl 17. Vi fortsätter med samma 

professionella ledare.  
 

OBS! begränsat antal platser 
Anmälan till Kerstin Hallenborg  

044-741 01, 0705-93 63 77  
eller på info@norrastro.se 

Skolhusförening 
 

 
 

LLuuffffaarrssllööjjdd  
Med start den 18 januari och därefter varannan 
onsdag kl 19. Hemma hos Ann 
Är du intresserad? Hör av dig efter jul och 
nyårshelgerna till  

Ann Lavesson 044-740 03 
 

 
 

 

Norra Strö utveckling 
 

Norra Strö Utveckling ekf lämnade in en bygglovs-
ansökan i början av september. Under hand-
läggningen av denna fick vi förhandsbesked från 
Länsstyrelsen om att den tilltänkta tomten ligger 
inom arkeologiskt skyddat område. (Precis som 
större delen av centrala byn) Därför får vi inte 
börja bygga förrän en arkeologisk förundersökning 
gjorts. En sådan kostar någonstans mellan 25.000 
– 75.000 kr och det är den som bygger som 
betalar. Styrelsen bedömde att en sådan 
fördyrning kan projektet troligen bära. Men vad 
händer om man hittar något arkeologiskt 
betydelsefullt? Åratal av utgrävningar, eller? 
Plötsligt framstod våra planer som väldigt osäkra. 
Så vad gör vi? Bygger museum istället? Efter 
moget övervägande har styrelsen bett 
Byggnadsnämnden att låta vår bygglovsansökan 
vila. Under tiden letar vi efter alternativa 
placeringar och i nuläget finns ett par mycket 
lovande alternativ. Detta gör att vår ursprungliga 
tidplan inte håller. För att kunna starta upp 
förskoleverksamheten innan den 30 juni 2012 
behöver vi ordna tillfälliga lokaler.  
• Är du intresserad av att investera i föreningen? 
Minsta medlemsinsats är 5.000 kr i form av 
pengar, arbete eller material.  
• Är du intresserad av att låta ditt barn gå på dagis 
i Norra Strö?  
• Vill du vara aktiv i föreningen?  
 
Välkommen att kontakta föreningen på 
utveckling@norrastro.se . Namn och mail-
adresser till styrelsen hittar du på hemsidan. 

Norra Strö Utveckling 
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AANNNNOONNSSEERR  
 

 
 

 
 

Möblerade hus 
uthyres! 

 
Besök vår nya hemsida!  

Där hittar du all information du  
behöver, t ex bilder, priser och  

bokningsformulär.  
 

Hjärtligt välkomna som våra gäster! 
 

Nordanå Gård 
Bo Nilsson 

Kålabergavägen 130-51 
288 90 Vinslöv 

Tel. 044-713 06  eller 0736-81 84 00 
bo@nordanagard.se 
www.nordanågård.se 

 
P.S Nu introducerar vi oss även på 

den amerikanska marknaden. 
 
 

 
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” 

 

 

 

TTYYCCKKTT  OOCCHH  TTÄÄNNKKTT  
 

Äntligen fick vi på redaktionen ett brev från 
läsarna och det gladde oss mycket, det var länge 
sedan sist. Här nedan är brevet i sin helhet. 

 

Hej Ströbladets eldsjälar 
Det verkar som om det läggs mycket krut på fiber 
till byn.  
 

Det hade varit bra om det också lades lite krut på 
att få en sopstation i vår närhet. Så man slipper 
köra till Näsby, Willys eller Önnestad. Det måste 
vara svårt för de som inte har bil i byn. 
 

Sen vägarna till och från byn är mycket dåliga. 
Ströföreningen kan såklart inte reparera vägar 
men de som har kontakter med folk inom 
vägverket eller kommunen kan kanske göra dem 
uppmärksamma på förfallet av vägarna.  
 

Det är viktigare frågor än att gräva upp vår natur 
för fiberkablar som bara berör de som har datorer. 
Vi vanliga byinvånare som inte har sådana eller 
inte har tid att sitta vid sådana maskiner.  
 

Trevligt om landsbygden får vara landsbygd och 
slippa storstadens leksaker. 

AS 
 

 

Vi tycker tankarna om vägar och sopor, 
förpackningar och återvinning är relevanta, och vi 
har också på byastämmor och på andra sätt 
tidigare försökt med dessa frågor. Kanske kan 
några entusiaster tillsammans med 
Skolhusföreningen göra ett nytt försök? Hör gärna 
av er i så fall till info@norrastro.se  
 

När det gäller fiberkablar är det en modern 
infrastruktur som många i byn, om än inte alla, 
önskar sig och som svenska staten just nu kan 
tänka sig att stödja ekonomiskt. Nog har vi 
utrymme även för denna moderna teknik, även 
om vi bor på landet? När den väl är nedgrävd lär 
vi inte störas av den, men det gäller inte all ny 
teknik. Här kommer en annan röst från 
läsekretsen: 
 

EEtttt   ssttoorrtt  ttaacckk  
Till alla fantastiska grannar som hjälpt mig när jag 
flyttat och samtidigt varit utan bil i sju veckor. Att 
få så fin och vänskaplig hjälp från så många i byn 
gjorde mig varm i hjärtat. Ett särskilt tack till Jenny 
och Magnus Birgersson som en lång period 
lånade ut sin bil till mig 

Ann Lavesson  
 
 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  

2012-02-04. 
 

Både artiklar, texter, föreningsnytt och annonser är välkomna 
bidrag. Sponsra gärna Ströbladet ekonomiskt. 
Annonspriserna är: 
Privat annons     10:- 
Föreningsannons          0:- 
Företagsannons  100:- 
Helår 4 nr  300:- 
Sponsring                  100 – 1000:- 
 

 


