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Doften av cigarr
Nytt på Norra Strö
kyrkogård

Tänk vad snabbt och lätt vår hjärna knyter en
doft till en känsla och ett minne! För mig är
doften av en god cigarr en känsla av trygghet
och ett minne av Strö Sparbank.
Banken hade spardagar ett par gånger om
året. Då fick alla barn/unga som satte in
pengar på sitt konto nån kul liten present. Jag
minns fortfarande hur spännande det var att få
cykla ner till banken på egen hand. Efter en
lång och vådlig cykelfärd klev man in i värmen
och tryggheten. Och en god doft av cigarr.
Banken hade nämligen öppet på fredagseftermiddagar och då hade herrarna i
styrelsen spisat en god lunch och satt bakom
disken och puffade på en god cigarr medan de
räknade slantar och delade ut presenter.
Vi bor i en driftig bygd och så har det varit
länge. Banken ordnade finansieringen och
traktens folk startade en lång rad ekonomiska
föreningar för att driva utvecklingen framåt.
Övarp var representerat när Kviinge El
bildades och strömmen kom till byn. För att
utöka
odlingsmarken
bildades
ett
dikningsföretag
för
Strö
mosse.
Torvbrytningen på Källemosse är ett annat
exempel. Innan frysskåpet hade en självklar
plats i varje kök fanns en fryshusförening.
Att bo på landet är härligt. Men det innebär att
vi bor i ytterkanten av den kommunala
servicen. Då får man själv ta tag i saker för att
få en bättre vardag.

Bild Magnus Nilsson

Vid gudstjänsten den 3 juni 2018 invigdes en
vacker askgravplats på Norra Strö kyrkogård,
av kyrkoherde Magnus Evertsson.
Detta är ett mer lättskött alternativ till en
traditionell gravplats eftersom kyrkogårdsarbetarna tar hand om skötseln.
Det finns 20 naturstenar som har 2
askgravplatser vardera. Platserna markeras
med namnplaketter. Gravrätten tecknas på 25
år. Det finns vaser att sätta blommor i, men det
är inte tillåtet att plantera något.
Kontakta Araslövs församling om du vill veta
mer. Telefon 044-710 02.
Stina Rolandsson

Tur att vi är så bra på att bilda föreningar och
hjälpas åt!
Ulla Jönsson
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Dags att betala: Alla personer, även just DU är hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen för år 2018. 150kr för vuxen, 50 kr för barn, 350 kr för familj BG 777-6545
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KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
September
sön 2 sep
ons 5 sep
ons 12 sep
fre 14 sep
lör 15 sep
sön 16 sep
tis 18 sep

ons 19 sep
lör 22 sep
sön 23 sep
ons 26 sep
fre 28 sep
lör 29 sep

Högmässa i Strö kyrka
kl 11.00-12.00
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst i Strö kyrka
kl 11.00-12.00
Lantlollor
KFV i Strö skola kl 18.30 "Så
räddar vi det vilda"
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen
Kulturdag kl 14
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11

En bra historia förgyller livet
En kommunal service som kommer nästan
ända hem till dörren är bokbussen. Den ska vi
vara rädda om och bästa sättet är att utnyttja
deras tjänster.
Du kan beställa böcker, tidningar, filmer,
talböcker och musik direkt på bussen, per
telefon 044-13 67 16 eller göra en reservation
i
bibliotekskatalogen
med
hämtställe
bokbussen i Kristianstad. Du kan även
återlämna media du lånat på andra bibliotek.

Eftersom vi håller på att fasa in Ströbladet i
den nya utgivningsplanen, blir detta nummers
kalendarium bara en månad långt. Nästa
nummer kommer att täcka oktober –
december och kommer i din brevlåda i slutet
av september.
Redaktionen

Boule vid Strö skola
Onsdagar kl. 18.30
Vi fortsätter att spela boule vid Strö skola på
onsdagskvällarna. Än är inte kvällarna för
kyliga…

Ströbladet via e-post
Ju fler som väljer att få Ströbladet som en pdf
via e-post, desto bättre för miljön. Det går åt
både mindre papper och mindre bensin. Gör
din beställning till strobladet@norrastro.se så
blir din adress upplagd i listan för utskick.
Skolhusföreningen

Vill du veta mer, kontakta Ingrid på
070-579 53 09.

Alla är välkomna!
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STRÖBLADSREDAKTIONEN
Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening
Adress:
Norra Strö skolhusförening, Ströbladet
c/o Ulla Jönsson, Strövägen 77, 291 95 Färlöv
Redaktion:
Magnus Nilsson tel 0709-52 85 42, e-post: t.bruket@hotmail.com
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Föreningsnytt

Redaktionellt

GDPR
Ingen har väl undgått att vi fått en ny lag till
skydd för våra personuppgifter. Den kallas ofta
GDPR, men på svenska heter den
Dataskyddsförordningen.

Lägesrapport från

Norra Strö Utveckling
Ekonomisk förening
Norra Strö Utveckling ska verka för att utveckla
Norra Strö genom att driva projekt som inte ryms
inom övriga föreningars verksamhet. Projekten ska
drivas så att medlemsinsatser ger avkastning och
allt arbete ska ersättas.
Föreningens första projekt är förskolan i Norra
Strö. Det är ett kommersiellt projekt i två steg;
byggnadsfas och förvaltningsfas. Föreningen har
byggt huset och hyr sedan ut det till
Fritidshemsföreningen som i sin tur driver
förskoleverksamheten.

Sedan förra Ströbladet har förrådet vid
förskolan blivit färdigt. Det har blivit mycket
bra, både utseendemässigt och funktionellt.
Vi har haft en senvår och sommar som slår det
mesta. Nästan inget regn, högsommarvärme
som övergått till medelhavsvärme, skogsbränder och torka. Solcellerna vi funderar på
hade gjort stor nytta i år…
Efter ledigheter kommer verksamheten att
starta upp i augusti.
Andelsbevisen vi aviserat om, kommer att
skickas ut under början av september.
Föreningen har som mål att fortsätta utveckla
nya projekt. Det finns idéer i styrelsen och det
finns säkert många idéer bland invånarna i
Norra Strö. Styrelsen tar gärna emot era
förslag, allt från rena idéer till mer
genomarbetade förslag.
Vill du bidra? Ta kontakt med någon i
styrelsen.
Norra Strö Utveckling ek för
Conny Wiktor, ordförande
0705-93 60 00, conny@wiktor.nu
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Syftet är att skydda oss privatpersoner mot att
våra personuppgifter sprids och används på
ett sätt som vi inte vill och inte kan kontrollera.
Genom lagen får vi rätt att få tillgång till de
uppgifter företag och föreningar har om oss. Är
de felaktiga har vi rätt att få dem korrigerade.
Vi har rätt att få dem raderade, förutsatt att det
inte bryter mot någon annan lag. Är vi
missnöjda med hur våra uppgifter hanteras
kan vi klaga till Datainspektionen.
I princip är det förbjudet att behandla
personuppgifter, såvida man inte har en
rättslig grund för behandlingen. Tillåtna
rättsliga grunder enligt lagen är:
Avtal – ex medlemskap i en ideell förening
Rättslig förpliktelse – ex arbetsgivaren
måste betala in din skatt
Intresseavvägning – väger en berättigad
behandling tyngre än skyddet för dina
uppgifter?
Samtycke – efter att ha blivit informerad om
vilka uppgifter som ska behandlas och varför,
kan du ge ditt frivilliga samtycke.
Vad är då en personuppgift? På grund av den
tekniska utvecklingen har begreppet vidgats.
Det är inte längre bara namn och adress, utan
alla typer av uppgifter som kan identifiera dig.
T.ex. ip-adress, surfhistorik, e-mailadress,
mm.
Vad är behandling? Det är varje åtgärd ett
företag eller en förening vidtar med en
personuppgift. Om du som privatperson
samlar dina vänners kontaktuppgifter i din
adressbok är det tillåtet, så länge du bara
använder dem i privata syften.
Lagen gäller även för ideella föreningar, så
alla byns föreningar har ett jobb att göra. Tänk
igenom varför ni hanterar medlemmarnas
personuppgifter. Samla inte in mer än
nödvändigt. Uppdatera och rensa med jämna
mellanrum. Informera era medlemmar om
vad, hur och varför ni behandlar uppgifter och
även om deras rättigheter. Förvara
uppgifterna på ett tekniskt säkert sätt.
Vill du veta mer gå till www.datainspektionen.se.
Ulla Jönsson
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Föreningsnytt

Annonser

Kort om bygdens föreningar
Vi har inte bara en historia med driftigt föreningsliv
här i byn. Nutiden är minst lika aktivt. Här följer lite
kort information om våra olika föreningar:

Skolhusföreningen:
Förvaltar den gamla skolan som är en
samlingspunkt i byn och som används mycket
för gemensamma aktiviteter av byns olika
föreningar. I byggnaden huserar Norra Strö
Fritidshem och här finns även lokaler att hyra
för byns innevånare. Föreningen anordnar
också olika event som Valborgsfirande och
Julfest. Däremellan kan t ex pubaftnar,
midsommarfrukost och ljusstöpning förekomma.
Föreningens ordförande är Östen Warnhag.
Norra Strö Utveckling:
Förvaltar byggnad och område för förskoleverksamhet. Planerar även framtida projekt,
se föregående sida.
Föreningens ordförande är Conny Wiktor.
Norra Strö Fiber:
Förser byn med modern fiberteknik som är
uppkopplat mot Kristianstads stadsnät.
Genom detta har vi förutom snabbt internet
även TV och telefon.
Föreningens ordförande är Östen Warnhag.

Zumba med styrketräning
Lördagen den 15 september kör
höstterminen igång!
Vi byter dag till lördagar kl 10 – 11 men
fortsätter med samma duktiga instruktör! Varje
vecka är första halvtimmen styrketräning och
sen följer zumbadans. Det finns möjlighet att
enbart träna styrka eller enbart dansa zumba.
Avgiften är 1000 kr eller 600 kr för enbart
styrketräning eller zumba.
Anmäl gärna till Kerstin Hallenborg, 070-593
63 77 alternativt kerstin@hallenborg.nu. Eller
dyk upp den 15 september…
Välkommen!
Skolhusföreningen

Väg med hål eller hål med
väg?

Hembygdsföreningen:
Bedriver utställningar, konserter, föredrag och
studiecirklar. Hembygdsgården i Övarp
inhyser bl.a. en möteslokal, utställningssalar
och ett arkiv. Här finns museiföremål som bl.a.
visar hur en skola såg ut förr och
dokumentering
av
bygden
genom
nedtecknade berättelser, foton, diabilder mm.
Föreningens ordförande är Britt-Louise
Håkansson.
Lantlollorna:
Ett kvinnligt nätverk med ca 40 medlemmar
uppdelade i geografiska grupper som turas om
att hitta på saker som t.ex. vandring på
Österlen med avslutande fika, lyssna på
intressanta föredrag eller studiebesök på
företag i närområdet.
Eftersom detta är en kvinnlig förening är alla
ordförande. 😊

Det här med att bo i utkanten av offentlig
service kan ha sina sidor. Vi är väl många
som försökt zick-zacka mellan hålen på väg
till Bjärlöv, Färlöv och Vinslöv. Det går sämre
och sämre efterhand som hålen växer sig
större.
Vill man anmäla problem med vägarna kan
man ringa Trafikverket på 0771-92 19 21.
De vill ha nummer på vägen man ringer om
och det kan man bl.a. se på kartorna på
www.hitta.se.

Magnus Nilsson
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