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Sommarnummer

Midsommar

Strö i startblocken!
Inget är som väntans tider, men nu verkar
den vara över på många olika sätt här i byn.
Stora
investeringar
i
fibernät
och
förskolebyggnad
kommer
göras
den
närmaste tiden, det rör sig om investeringar
på totalt mellan tio och tjugo miljoner kronor i
vår bygd. Investeringarna i människornas
välbefinnande är också stora och viktiga, här
några exempel:
 våren kom till slut och sommarvärme
blev det flera dagar i maj1.
 fritidsbarnen2 ska gå Kalvin Knatet 28/5
och ligger i startblocken för det
 fiberföreningen3, beslutar av allt att döma
om byggstart, - DU är väl också med?
Följ utvecklingen på hemsidan.
 förskolebyggnaden4 har fått bygglovet
beviljat och det har nu vunnit laga kraft,
därför ska själva byggnationen nu
organiseras och genomföras, du är väl
medlem?
 det dansas zumba och sjungs i kör
 förskolebarnen5 leker i naturen och på
skolgården, som utvecklas och förbättras
 och sist men inte minst är det
midsommarfrukost6 21 juni
Välkomna allihopa, till att delta i livet i byn,
med pengar till utvecklingsföreningen, till att
sprida glädje och omtanke.
Var och en efter sin förmåga och efter sina
förutsättningar, tillsammans gör vi livet bättre.

-frukost

Fredagen den 21 juni kl. 09.00
firar vi midsommar i Strö!

Ha nu alla en riktigt skön sommar!
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SMHI
Fritidshemmet Norra Strö ek. för
3
Norra Strö Fiber ekonomisk förening, se hemsidan
4
Norra Strö Utveckling ekonomisk förening
5
Fritidshemmet Norra Strö ek. för
6
Skolhusföreningen

Vi samlas vid Strö skola för en gemensam
midsommarfrukost. Tillsammans klär vi
midsommarstången, dansar och fikar i det
gröna. Ta med frukostkorg samt blommor och
grönt till stången.
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Bygden egen hemsida

www.norrastro.se

Hjärtligt välkomna!
Skolhusföreningen
info@norrastro.se

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

Du har väl betalat? : Alla personer, även just DU är hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen för år 2013. 100 kr för vuxen, 50 kr för barn BG 777-6545

2013

sö 28 jul

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

Hembygdsföreningen
Öppet hus i hembygdsgården
Övarp kl 13-16
Kaffeservering

Augusti

Maj
sö 4 aug
sö 26 maj
må 27 maj

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören övar kl 19.30
hos Karin Svensén

ti 6 aug
sö 11 aug

Juni
sö 2 jun
ti 4 jun
on 5 jun
on 12 jun
on 12 jun
ti 18 jun
on 19 jun
fr 21 jun

sö 23 jun
ti 25 jun
on 26 jun
sö 30 jun

ti 13 aug
Mässa
i Strö kyrka kl 9.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Kören övar kl 19.30
hos Karin-Maria Jönsson
Araslövs SPF, Grillafton
Önnestad kl 18.00
Kören övar kl 19.30
hos Kerstin Nylander
Araslövs SPF Boul
Strö skola kl 18.30
Kören övar kl 19.30
hos kantorn Joakim Nilsson
Midsommarfrukost
vid Strö skola kl 9
se annons

ti 20 aug
sö 25 aug

Sommarmusik
i Strö kyrka kl 19
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 9.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen
Sommarfest i Hembygdsgården
Övarp
Utställning, musikunderhållning och
kaffeservering

September
sö 1 sep
sö 1 sep
sö 8 sep

Sommarmusik
i Strö kyrka kl 19
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Kören övar kl 19.30
hos Irené Roslund
Hembygdsföreningen
Öppet hus i hembygdsgården
Övarp kl 13-16
Kaffeservering

Gudstjänst
i Strö kyrka kl 9.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11

Efterlysning!
!

Vi är på jakt efter en fungerande
gårdspump så om någon har en till salu
så kontakta gärna mig!

Juli
ti 2 jul
on 3 jul
ti 9 jul
on 10 jul
sö 14 jul
ti 16 jul
ti 23 jul
sö 28 jul

Boule
vid Strö skola kl 18.30
Kören övar kl 19.30
hos Ann Lavesson
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Kören övar kl 19.30
hos kantorn Joakim Nilsson
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 9
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Friluftsmässa
vid Torsebro krutbruk, kl 14
medtag fikakorg

Bygden egen hemsida

Jenny Oldberg Birgersson
0732-436026 / yeahni@hotmail.com

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
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

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

Föreningsnytt
Här kommer lite information från föreningar
och redaktionens korta sammanfattningar.
En härlig aktivitet råder i vår bygd!
1) Nu är 200 anslutningar bokade, i N Strö,
Övarp, Kålaberga, Skoglösa, Göinge Fridhem
och Åraslöv. Alla anslutna ska innan
sommaren betala anslutningsavgiften som
totalt är på 15 000 kr, var beredda, sista tåget
går nu.
2) Det fysiska arbetet med grävning,
fiberläggning etc. kommer igång när
upphandlingen är genomförd av styrelsen.
Säg till om du vill och kan hjälpa till att
samordna lokalt.

Norra Strö Fiber ekf.
Beslut om byggstart tas på föreningens
årsstämma
22/5.
Insatsbeloppet
per
anslutning har nu fastställts till 15000:Bindande avtal ska tecknas med samtliga
medlemmar innan maj månads utgång och
inbetalning av insatsen ska därefter snarast
göras.
Det är viktigt att detta kommer till stånd för att
inte fördröja processen och att medlemmarna
ska få sin nya uppkoppling fortast möjligt.
Styrelsen har tagit fram ett erbjudande om
förmånligt medlemslån till insatsen. Kontakta
föreningen för mer information.
Styrelsen arbetar just nu med utvärderingen
av inkomna anbud på byggnation av nätet
och under den aktuella anbudsprocessen kan
vi pga. sekretess dessvärre inte delge våra
medlemmar affärsmässig information.
Följ arbetet och få aktuell info på hemsidan
www.norrastro.se/fiber.html.
Där kommer vi framöver att utöka
informationen allt eftersom projektets byggfas
intensifieras.
Trevlig sommar!
Önskar Styrelsen N Strö Fiber
Östen W; familjen.warnhag@kund.biknet.se

ANNONSER & TEXTER
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är
2012-08-09.
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:-
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Föreningsnytt
1) Nu är det hög tid att bli medlem här, om du
inte redan är det? Pengar behövs.
2) Vill du hjälpa till att fysiskt bygga förskolan,
start i sommar, så hör av dig till Bengt
Romell.

Norra Strö Utveckling ekf.
Äntligen kommer vi igång med att bygga en
ny fin förskola! Bygglovet för förskolan är
prövat ända upp till högsta instans. Mark- &
Miljööverdomstolen
meddelade
inte
prövningstillstånd och därmed har vi fått ett
juridiskt bindande bygglov.
Fortfarande har du möjlighet att bli medlem i
föreningen och även göra en god investering.
Om vi kan få in lite mer eget kapital blir
föreningen solidare, vilket gör hela bygget
stadigare Planen är att utdelningen över tiden
för vårt egna kapital ska vara högre än
bankernas inlåningsränta, så istället för att ha
pengarna på banken kan man investera dem
i förskolan i byn. Är du intresserad av att bli
medlem och gå in med en medlemsinsats?
Hör
av
dig
till
Agneta
Warnhag,
familjen.warnhag@kund.biknet.se eller Ulla
Jönsson, ovarpsulla@live.se. Du hittar
medlemsansökan
på
hemsidan
www.norrastro.se/N Strö Utveckling ek.för. Vi
har fått ett lån för ca 85% av
byggnadskostnaden beviljat av Göinge
Sparbank.
Du har också möjlighet att arbeta med
bygget, när det nu är definitivt klart att det
startar i sommar. Tanken är att vi ska erbjuda
jobb till lokala hantverkare och handla av
lokala näringsidkare. Är du intresserad av att
göra affärer med föreningen? Hör av dig till
Bengt Romell, killebro@bikab.net. Ungdomar
som vill ha sommarjobb ska också vända sig
till honom
Sedan förra Ströbladet har vi haft
föreningsstämma. Aktiviteten i föreningen har
inte varit så stor eftersom vi inväntat
avslutningen
av
bygglovsprocessen.
Styrelsen 2013 består av samma ordinarie
ledamöter som förut. En suppleant, Lotta
Abrahamsson, har avgått. Vi tackar henne för
en god insats. Istället fick vi två nya
styrelsesuppleanter; Cliff Ekstrand och
Carolina Albinsson. Vi hälsar dem hjärtligt
välkomna!
Trevlig sommar!
Önskar Styrelsen N Strö Utveckling
Conny W conny@strodata.se

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

ANNONSER

ANNONSER

Knislinge
Fitness
Center
Erbjudande!
Ta med dig Ströbladet och ni får
10 % rabatt på alla gymkort!
Pris ex 225kr/ mån (180kr för senior samt
student) vid köp av årskort.
Ni slipper även inskrivningsavgiften på 150
kr!
Våra duktiga instruktörer hjälper
er genom gruppträningarna
och det ingår genomgång av

Välkommen att
sjunga i kör!
!

Till er som tycker om att sjunga och
skulle vilja sjunga mer och med andra.
Vi vill berätta att i Norra Strö finns kören
Alegria. Vi övar oftast på onsdagar
och leds för det mesta av en kantor.
Både män, kvinnor och ungdomar
är välkomna!

träningsschema
www.knislingefitnesscenter.se
Emil Svensson: 0761‐868671

Hör gärna av er till Kerstin Nylander
044-741 40. Vi är glada för att bli fler!
!

Zumbatajm!
Med start den 1 september kl.10.00-11.00
fortsätter populära Zumban i Strö skola.
Därefter varje söndag samma tid.
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

Bygden egen hemsida

www.norrastro.se

Vi har öppet dygnet runt alla dagar
för våra medlemmar!
Välkomna till våra 700kvm stora
träningsanläggning på
Brobyvägen 11 i Knislinge

info@norrastro.se

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

