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Äntligen sommar!
Så var då sommaren här med sol och värme.
Det har verkligen varit en intensiv vår. Bygget
av förskola fortskrider och inflyttningen är
planerad att ske i sommar. Fiberkabeln är
dragen och många har därmed fått snabb
uppkoppling för Internet och TV. Nu i sommar
passar vi även på att njuta av
utomhusaktiviteter som till exempel boule vid
Strö skola. Och vi ses väl på den traditionella
midsommarfrukosten? Trevlig sommar
önskar vi i ströbladsredaktionen!

Sommarnummer

Midsommarfrukost

Annelie Christensen, Agneta Warnhag,
& Anders Nylander

Stor invigning av
förskolan!

Fredagen den 20 juni kl. 09.00
firar vi midsommar i Strö!
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.

Den 27:e augusti kl. 19.00 blir det stor
invigning av den nya förskolan!
Välkomna! Norra Strö Utveckling ek.för.

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 2014. 100 kr för vuxen, 50 kr för barn BG 777-6545
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KALENDARIUM

Augusti
sö 3 aug

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

on 6 aug

Juni
sö 1 jun

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

sö 8 jun
sö 15 jun

Hembygdsföreningen
Öppet hus i hembygdsgården
Övarp kl 13-16
Kaffeservering

on 18 jun

Boule
vid Strö skola kl 18.30
Midsommarfrukost
vid Strö skola kl 9
se annons

fr 20 jun

sö 22 jun

Sommarmusik
i Strö kyrka kl 19
med Glada Toner

on 25 jun

Boule
vid Strö skola kl 18.30

Juli
on 2 jul
to 3 jul
on 9 jul
sö 13 jul
sö 13 jul

on 16 jul
to 17 jul
on 23 jul
on 30 jul
to 31 jul

on 13 aug
to 14 aug
sö 17 aug

sö 17 aug
on 27 aug

sö 31 aug
September
sö 7 sep

Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka kl 16.30-16.50

Boule
vid Strö skola kl 18.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka kl 16.30-16.50
Hembygdsföreningen
Sommarfest i Hembygdsgården
Övarp kl 13.30-17.00
Tema Torvmosse
Göinge dragspelsgille
Kaffeservering
Mässa
i Norra Strö kyrka kl 9.30
Invigning Förskolan
kl 19
se annons
Zumba
i Strö skola kl 10-11
Zumba
i Strö skola kl 10-11

Boule
vid Strö skola kl 18.30
Gudstjänst
i Norra Strö kyrka kl 9.30
Hembygdsföreningen
Öppet hus i hembygdsgården
Övarp kl 13-16
Kaffeservering
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka kl 16.30-16.50
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka kl 16.30-16.50
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:

Sommarmusik
i Strö kyrka kl 19 med Alegria
och Joachim Nilsson

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

Bygden egen hemsida

Karin Boye
Ur diktsamlingen Moln 1922
Se de mäktiga moln, vilkas fjärran höga toppar
stolta, skimrande resa sig, vita som vit snö!
Lugna glida de fram för att slutligen lugnt dö
sakta lösande sig i en skur av svala droppar.
Majestätiska moln - genom livet, genom döden
gå de leende fram i en strålande sols sken
utan skymmande oro i eter så klart ren,
gå med storstilat, stilla förakt för sina öden.
Vore mig det förunnat att högtidsstolt som dessa
kunna lyfta mig upp, dit ej världarnas jäkt når
och hur vredgat omkring mig än stormarnas
brus går
bära solskimrets gyllene krans omkring min hjässa.

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

Föreningsnytt

Föreningsnytt

Slutspurt för
fibernät till byn

Slutspurt för
bygget av förskolan

Det är nu ganska precis tre år sedan som
några av oss i byn var på de första
informationsmötena för att få reda på hur
man kan göra för att få fiber till byn.
Projektet är nu inne i sitt absoluta slutskede.
Samtliga fastigheter har fått igång sin
anslutning. Nu återstår slutbesiktning och de
slutliga överenskommelserna med
entreprenören.
Vi har nu också börjat undersöka om det
inom projektets ram går att genomföra en
andra etapp, där de fastighetsägare som hört
av sig i ett sent skede, kan få anslutning. Om
så är fallet kommer detta att genomföras till
hösten. Styrelsen håller på att undersöka
möjligheterna att erbjuda de medlemmar,
som så önskar ett gruppavtal med tjänster till
förmånliga villkor. Det har visat sig inte vara
helt enkelt att få svar om detta från olika
tjänsteleverantörer. Mer information kommer
till medlemmarna så fort något färdigt förslag
finns att redovisa.
Det öppna nätet ger ju också möjlighet att
välja fritt bland de leverantörer och tjänster
som finns att tillgå genom Kristianstads
Stadsnät. Det bör också påminnas att
fastighets-ägarnas befintliga avtal för data,
tele och TV löper på som vanligt tills man
själv säger upp dem.
Föreningen vill också passa på att tacka alla
som på ett eller annat sätt bidragit till
projektets genomförande och önska en trevlig
sommar!
Norra Strö Fiber ek.för.
fiber@norrastro,se, tfn. 740 04 (Lena)
www.norrastro.se/fiber.html
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Bygget är inne i sin slutfas. Hittills har allt löpt
på så bra som det bara går. I skrivandes
stund är invigningen planerad till den
27 augusti. Mer information kommer att
läggas ut på www.norrastro.se under fliken
N Strö Utveckling.
Välkommen och fira med oss!
Den 10 april hölls föreningsstämma. Ett
femtontal medlemmar närvarade och fick
både en rundtur på bygget och en god fika.
Cathrine Abrahamsson ställde sin plats till
förfogande och vi vill tacka henne för en god
insats. Resten av styrelsen omvaldes och
Karolina Albinsson gick upp från suppleant till
ordinarie ledamot.
Är du intresserad av att bli medlem i
föreningen? Medlemsansökan finns på
hemsidan under ”Dokument”. Eller hör av dig
till Ulla Jönsson på ovarpsulla@live.se.
Vill du ställa dig i kö för en plats på
förskolan? Kontakta Rebecca Tillman på
norrastro.fritidshem@telia.com.
Ha en skön sommar! Önskar
Styrelsen i N Strö Utveckling ek.för.

ANNONSER & TEXTER
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är
2014-08-15
Både artiklar, texter, föreningsnytt och annonser är välkomna
bidrag. Sponsra gärna Ströbladet ekonomiskt.
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alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

ANNONSER

ANNONSER

Boulekvällar
vid Strö skola

Det blir boulekvällar vid Strö skola även
denna sommar! Varje onsdag kl 18.30 med
start den 18 juni. För mer information
kontakta Christin Nilsson 740 45
Ängslan
Ängslan
Svek, svek -annat var aldrig mitt liv.
All min skam,
penna, stackare, skriv.
Skriv om vägar långt, långt
bort från mitt sanna,
skriv om en mur kring allt som var bäst...
Nej, stanna.

Efterlysning!

Outredda mörkers hot
fyller mitt sinn.
Åskdiger knoppningstid
än är min.
Jag vill vara stilla,
bida och se,
vänta på solen,
sakta le.

Vad sker i mörkret,
medan jag ler?
Dör min själ?
Hittar jag hem ej mer?
Gud, Gud, behåll
en glimt allen
av mitt allvar
ren, ren!

Karin Boye, Ur diktsamlingen Moln 1922
Har du en eller flera buskar och/eller träd
över så att vi kan skapa en grönare miljö vid
den nybyggda förskolan? Vi tar tacksamt
emot vad ni kan avvara. Har ni dessutom
möjlighet att gräva ner dem själva, så har vi
märkt ut ett område längs med gärdet mot
hagen. OBS! Växten får ej vara giftig eller
taggig. Har ni frågor är ni välkomna att höra
av er till norrastro.forskola@telia.com
Tack på förhand!
Hälsningar Norra Strö förskola
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Zumbatajm!
Med start den 31 augusti kl.10.00-11.00
fortsätter populära Zumban i Strö skola.
Därefter varje söndag samma tid.
Vi fortsätter med samma
professionella ledare.
Anmälan till Kerstin Hallenborg
044-741 01, 0705-93 63 77
eller på info@norrastro.se
Skolhusförening
info@norrastro.se

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

