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Årgång 21     nummer 4     Vinternummer 

 

VViinntteerr  ppåå  vväägg??  
 

Vintern är på väg, både vår vanliga vinter, 
vintern när det gäller jobb och varsel, vinter 
när det gäller FN:s klimatförhandlingar osv. 
Men prognoserna för den globala 
medeltemperaturen går mot nya höjder. 
Världsbanken släppte just en rapport som 
visar på ökningen + 4 grader global 
medeltemperatur, så varmart har vi inte haft 
det på 20 000 000 år. Men som människa 
behöver vi kunna hantera både stora globala 
skeenden så väl som nära små viktiga ting. 
Ofta hittar vi kraft och trivsel i de små nära 
tingen för att även kunna agera i de stora 
sammanhangen, vad varje människa gör är 
viktigt! 
Detta nya Ströblad är fyllt med nära och 
viktiga aktiviteter och information från byn. 
Fiberprojektet som ger oss kontakt med hela 
världen och bygget av förskola som ger oss 
en trygg och fin uppväxtmiljö. Mitt i allt detta 
planeras för en annorlunda men ändå 
sedvanlig julfest och andra viktiga, roliga och 
underhållande aktiviteter i vår byn. 
 

Ha nu alla en riktigt skön vinter!  

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

 
 
 
 

Pinball 
 

Jag inbjuder dig att spela pinball (5 spel 
finns) på Vinslövsvägen 185-21 torsdagen 

den 6 december kl 18 – 20 
 

Anmälan till mig 0738-262406 
 

Kaffe eller saft ingår 
 

Om det finns intresse fortsätter vi med detta 
på torsdagar framöver 

 

Norra Strö Pinball 
Patrik Kristoffersson 

 
 

 

 

 

Strö Lucia 
& Julfest 

 
Välkomna till luciatåg  
i Strö kyrka söndagen 

den 9:e december kl. 15.00. 
Därefter blir det julfest/julmarknad  

i Ridhuset på Strö gård  15.30  
med kaffe, kakor, glögg, korv&bröd,  
lotterier, auktion dans kring granen 

och besök av tomten! 
 

Klä dig varmt och ta grova skor! 
 

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. 
 

November  
sö 25 nov Zumba 

i Strö skola kl 17-18 

sö 25 nov Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 

on 28 nov Kören Alegria 
övar i Färlövs  
församlingshem kl 19.30 

December  
sö 2 dec Gudstjänst 

i Strö kyrka kl 9.30 

sö 2 dec Zumba 
i Strö skola kl 17-18 

ti 4 dec Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 15.45-16.15 

sö 9 dec Julfest 
kl 15 se annons 

ti 11 dec Lantlollorna 
Gör julgrupper hos Viola Design 
kl 18.30 

on 12 dec Kören Alegria 
övar i Färlövs  
församlingshem kl 19.30 

to 13 dec Araslövs SPF Luciafest 
Hembygdsgården Övarp kl 14 

ti 18 dec Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 15.45-16.15 

må 24 dec Julbön 
i Strö kyrka kl 16.30 
Kören Alegria medverkar 

må 31 dec Nyårsbön 
i Strö kyrka kl 16.30 

Januari  
on 9 jan Kören Alegria 

övar i Färlövs  
församlingshem kl 19.30 

sö 13 jan Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 9.30 

sö 13 jan Zumba 
i Strö skola kl 17-18 

ti 15 jan Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 15.45-16.15 

ti 15 jan Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21 
se annons 

sö 20 jan Zumba 
i Strö skola kl 17-18 

on 23 jan Lantlollorna 
i Hembygdsgården kl 18.30 

on 23 jan Kören Alegria 
övar i Färlövs  
församlingshem kl 19.30 

sö 27 jan Zumba 
i Strö skola kl 17-18 

sö 27 jan Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 

ti 29 jan Bokbussen stannar vid Strö kyrka kl 
15.45-16.15 

Februari  
sö 3 feb Gudstjänst 

i Strö kyrka kl 14 
Utdelning av dopänglar 

sö 3 feb Zumba 
i Strö skola kl 17-18 

ti 5 feb Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21 
se annons 

on 6 feb Kören Alegria 
övar i Färlövs  
församlingshem kl 19.30 

sö 10 feb Zumba 
i Strö skola kl 17-18 

ti 12 feb Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 15.45-16.15 

to 14 feb Skolhusföreningen 
årsstämma i Hembygdsgården, 
Övarp kl 19, se annons 

sö 17 feb Zumba 
i Strö skola kl 17-18 

on 20 feb Kören Alegria 
övar i Färlövs  
församlingshem kl 19.30 

sö 24 feb Taizégudstjänst 
i Strö kyrka kl 19 

sö 24 feb Zumba 
i Strö skola kl 17-18 

ti 26 feb Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 15.45-16.15 

ti 26 feb Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21 
se annons 

on 23 jan Lantlollorna 
samåkning från Strö skola  
kl 18.30 

Mars  
sö 3 mar Zumba 

i Strö skola kl 17-18 

on 6 mar Kören Alegria 
övar i Färlövs  
församlingshem kl 19.30 
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FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

Norra Strö utveckling 
 

Vi har tidigare fått bygglov av Kristianstad 
kommun. Det blev överklagat men Länsstyrelsen 
gick på vår linje och avslog överklagandet. Vårt 
bygglov står sig alltså, men i skrivandes stund har 
det ännu inte vunnit laga kraft. Därför måste vi 
vänta några veckor till innan vi kan påbörja 
bygget.  
 
Då är det lite för sent på året för att sätta spaden i 
jorden, men det finns annat vi kan jobba med 
under vintermånaderna. Bygget ska planeras i 
detalj, mängdas och material ska köpas in. Vi tror 
att vi kan börja med betongplattan i vår, så snart 
tjälen gått ur marken. 
 
Vi måste arbeta vidare med finansieringen också. 
För att visa framtida bybor/barnföräldrar att 
bygden verkligen står bakom den här satsningen 
behöver vi bli fler medlemmar. Är du intresserad 
så hittar du information och medlemsansökan på 
hemsidan 
http://norrastro.se/Projekt%20Forskola.html  
Du kan också vända dig direkt till någon av oss i 
styrelsen – våra namn och nummer finns på 
hemsidan.  
 
Förskoleverksamheten har kommit igång i Strö 
Skola, i tillfälliga lokaler. Nu är ca 14 barn 
inskrivna. Det är Fritidshems-föreningen som 
driver och ansvarar för verksamheten.  
 
Efter en några bakslag kan vi äntligen säga att 
projektet börjar få fart. Vi tror att möjligheten till 
bra barnomsorg på nära håll gör vår bygd mycket 
mer attraktiv. Med tanke på alla söta bebisar som 
rullar fram på våra vägar har vi framtiden tryggad 
under överskådlig tid. Har du tid/pengar/ 
/material/utrustning att bidra med är du mer än 
välkommen! 
 
Styrelsen i Norra Strö Utveckling 
Ordf Conny Wiktor 044 74101 & 84521 
utveckling@norrastro.se .  
 

 
 

 

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  
 

FFiibbeerrnnyytttt  
 

Vår ansökan om projektstöd för att bygga ut 
fibernät i och omkring Norra Strö är nu godkänd 
av både Länsstyrelsen och Post- och Tele-
styrelsen. Det innebär att projektet via dessa stöd 
finansieras till ca 85%.  
Totalt är just nu 107 fastigheter medlemmarna i 
Norra Strö Fiber De vill alla ansluta sig till 
bredband via fiber. 
 

Vad händer nu? 
Styrelsen i Norra Strö Fiber skall inom kort göra 
en anbudsförfrågan (enligt reglerna om offentlig 
upphandling) och en anbudsutvärdering. Därefter 
kommer beslut att tas på en föreningsstämma. 
Sedan sätts arbetet igång! 
 

Många har frågor om den privata investeringen: 
Det finns ett krav från Länsstyrelsen på privat 
medfinansiering på 15 000 kr per anslutning. Det 
utgör drygt 15% av totala kostnaden enligt vår 
nuvarande budget. Varje fastighetsägare måste 
finansiera projektet med detta belopp, det var en 
förutsättning för att få projektstöd.  
 

Om projektet framöver kan hitta besparingar, finns 
möjligheter att sänka detta belopp. Detta kommer 
vi att förklara närmare på föreningsstämman.  
 

Om du har kompetens/utrustning för att ev. kunna 
bidra med projektering eller entreprenad vill vi 
gärna att du tar kontakt med styrelsen redan nu. 
 

Inför det fortsatta arbetet behöver vi betydligt fler 
aktiva medlemmar. Framöver behöver vi bl.a. 
hjälp med att samla in undertecknade markavtal. 
Det arbetet vill vi fördela på flera 
"områdesansvariga" så att arbetet inte blir för tufft 
för några få. Hör av dig till någon i styrelsen eller 
mejla till fiber@norrastro.se om du kan hjälpa till. 
 

Än är det inte försent att anmäla sig och sin 
fastighet. För mer info se www.norrastro.se  under 
fliken "Fiber till byn", kontakta styrelsen eller mejla 
till fiber@norrastro.se  
 

Norra Strö Fiber ek.för 
hemsida: www.norrastro.se/fiber 
e-post: fiber@norrastro.se 
Lena W tel. 740 04 
 

 

Stickcafe 
 

Vi träffas i Strö skola några tisdagar under 
våren för att handarbeta tillsammans. Vi 
bjuder på kaffe eller te. Medtag doppa 

 

Tisdagar 19-21 
13/1, 5/2 och 26/2 

 

Kontakt Lena Westerlundh 044-74004 eller 
Agneta Warnhag 044-74172 

 

Skolhusföreningen 
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AANNNNOONNSSEERR  
 

 

Pingis 
Vi är några stycken som spelar pingis ett par 

gånger i veckan i Strö skola. 
 

Är du intresserad? 
 

Hör av dig till Ola Rolandsson 0768-868009 eller 
Mårten Wiktor 0702-858721 

 

Ungdomsverksamheten 
 

JJuullkkllaappppssttiippss!!  
Förskola i Norra Strö by: 

 ☺ Ge barnen en trygg och lugn skolmiljö 
 ☺ Ge dig själv/någon kär kort resväg för att 
hämta och lämna 
 ☺ Ge dig själv/någon kär en säker investering 
utan bankavgifter 
 

Hur åstadkommer man detta? 
Jo, genom att bli medlem i Norra Strö Utveckling 
Ek För! Ju fler vi blir desto starkare ekonomi. Ju 
starkare ekonomi desto snabbare och gedignare 
bygge. Ju gedignare bygge desto effektivare 
förvaltning av fastigheten. Ju starkare ekonomi 
desto säkrare investering – bättre än pengarna på 
banken nu för tiden. 
 

På http://norrastro.se/Projekt%20Forskola.html  
hittar du blankett för medlemsansökan. Har du 
frågor går det bra att kontakta styrelsen: 
 

Ordförande: 
Conny Wiktor                                  conny.wiktor@strodata.se  
044 74101 & 84521 
Vice ordförande och ansvarig för Bygget: 
Bengt Romell,                                             killebro@bikab.net  
Kassör: 
Agneta Warnhag                familjen.warnhag@kund.biknet.se  
Sekreterare: 
Ulla Jönsson                                              ovarpsulla@live.se  
Ledamot: 
Cathrine Abrahamsson  cathrine_abrahamsson@hotmail.com  
Suppleant: 
Lotta Abrahamsson                                     lotta@norrastro.se 
 

Ta chansen och var med och bygg byns framtid! 
 

N Strö Utveckling ekf 
 

Zumba 
Med start den 13 januari fortsätter  

den populära Zumban i Strö skola varje 
söndag kl 17 minst 10 veckor. Vi fortsätter 

med samma professionella ledare.  
 

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

 

Skolhusförening 
 

 
 
 
 

 

AANNNNOONNSSEERR  
 

SSkkoollhhuussfföörreenniinnggeennss  
åårrssssttäämmmmaa  22001133  

 

Hålls i Hembygdsgården Övarp (OBS) 
torsdagen den 14: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 

 

JJaakktt  ppååggåårr  
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  
 

SSttaalllleeddrräänngg??  
Är DU hästintresserad och vill hjälpa mig? 
Under ett par månader ska våra 3-4 hästar 
tas in på kvällarna. Det tar ca tjugo minuter 
och bör ske mellan 16-17. Plats Strö Gård. 

 

Katarina.stroo@gmail.com 
Katarina Hamilton 

 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  

2013-02-01. 
 

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:- 
 

 


