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2019 
Årgång 28 nummer 2 Vår 
 

Vårvindar friska… 
 

I skrivande stund blåser det halv storm. Trots det 
kanske man snart vågar börja hoppas att vintern 
helt enkelt låtit bli att komma ”på riktigt” i år. Undrar 
om vi får en lika varm och torr sommar… 
 

Ni som kommit in med synpunkter på bladet var 
kanske inte så många, men desto vänligare i era 
omdömen. Det tackar vi för! I övrigt tror vi att 
”hälsan tiger still” och fortsätter på inslagen väg. En 
person påpekade att vi är lite för ”datorfokuserade” 
och sällan skriver in telefonnummer och adresser, 
utan bara e-mailadresser. Man efterlyser även 
inbetalningskort för medlemsavgifter. Det tar vi till 
oss och försöker ändra på.  
 

Som vanligt har vårvintern varit full av aktiviteter i 
byn. Jag vill passa på att nämna ett föredrag som 
hölls på Lantlollorna: ”En uppväxt fri från våld” med 
psykolog Ulrika Oskarsdotter från Kristianstad 
kommun. Våld i nära relationer är tyvärr mycket 
vanligare än man tror, eller ens vill tro. Vi behöver 
nog alla bli lite modigare och våga diskutera det 
här problemet. Att blunda och tiga löser sällan 
något. 
 

Om man behöver hjälp kan man vända sig till 
kommunens Kriscentrum, tel 044-13 50 40 eller 
söka på ”kriscentrum” på www.kristianstad.se . 
 

Är man orolig för att något barn far illa, kan man 
kontakta Arbete och välfärdsförvaltningen på 
kommunen, tel 044-13 26 00 (kontorstid) och 044-
775 78 78 (övrig tid), eller söka på ”barn som far 
illa” på www.kristianstad.se.  
 

Ha en skön vår! 

önskar 
Magnus Nilsson, Peter Rolandsson,  

Stina Rolandsson, Ulla Jönsson 
 

ANNONS: 

Sommarjobb? 
Hej! Jag är en 14-årig kille som söker kortare eller 
länge sommarjobb i trakten. Jag kan vakta barn 
och hundar och utför gärna enklare städ-, röjnings- 
och trädgårdssysslor. 
 

Hälsningar Magnus Olsson 073-141 62 20 

 

Valborg på  

Valleberg 
 

 
 

den 30 april 
Välkomna våren på traditionellt vis: 

 

19.30 Fackeltåg: Samling framför Strö Gårds 

stall. Facklor tillhandahålls. 
 

Sedan tänder vi brasan och sjunger allsång till 

vårens ära. Försäljning av hamburgare, kaffe mm. 

Parkering vid skolan/förskolan. 
 

Välkommen! 
Skolhusföreningen 

 
 
 

 
 

Ris, grenar, julgranar och annat trämaterial, fritt 
från spikar, kan lämnas i högen på Valleberg när 

det är öppet från Adinalsvägen. Senast 28/4. 
 

 

 

 

 

Hjärtligt Tack till 

Lantlollorna! 
För att ni bjöd in oss till föreläsningen med Ulrika 
Oskarsdotter, ”En uppväxt fri från våld”. Ett 
angeläget ämne som vi alla behöver arbeta med 
och ta ansvar för. 
 

Personalen på Norra Strö fritidshem och 
förskola 
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KALENDARIUM 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar  

och felaktigheter. 
 

 

April 

 

lör 6 apr Fixardag i Strö Skola 
kl 9.00-13.00, se annons 

sön 7 apr Gudstjänst i Strö kyrka 
kl 11.00-12.00 

tis 9 apr N Strö Utveckling årsstämma i skolan 
kl 19 

fre 12 apr Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

fre 19 apr Långfredagsmusik i Strö kyrka 
kl 15 

mån 22 apr Kvällsmässa i Strö kyrka 
kl 19 

tor 25 apr Hembygdsföreningen  
"Trädgårdsinspiration med Inka" kl 
18.30, se annons 

fre 26 apr Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

tis 30 apr Valborg på Valleberg 
kl 19.30, se annons 

 
Maj 

 

fre 10 maj Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 12 maj Gudstjänst i Strö kyrka 
kl 09.30 

lör 18 maj Hembygdsföreningen 
Kyrkogårdsvandring med Therese 
Ericsson kl 11, se annons 

fre 24 maj Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

lör 25 maj Lantlollorna Vandring på Skåneleden 
med avslutande brunch kl 10.15. 
Samåkning från Strö skola kl 9.00. 

tor 30 maj Hembygdsföreningen  Gökotta vid 
Ivars och Katjas damm kl 9, se annons 

 
Juni  
ons 5 jun Boule 

vid Strö skola kl 18.30 

fre 7 jun Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

mån 10 jun Kvällsmässa i Strö kyrka 
kl 19.00 

ons 12 jun Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

ons 19 jun Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

fre 21 jun Midsommarfrukost  
vid Strö skola kl 9, se annons 

sön 23 jun Sommarmusik i Strö kyrka 
kl 19.00 

 

 

ons 26 jun Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

lör 29 jun Hembygdsföreningen Öppet Hus 
med Allsång kl 16, se annons 

 
 

 

Missvisande postnummer? 
Det kom en motion till Skolhusföreningens 
årsstämma med ett önskemål om hjälp att driva 
processen med att byta postnummer för dem som 
bor i byn och har ett postnummer tillhörande 
Vinslöv. Önskan är att få ett postnummer och 
postadress tillhörande Kristianstad (291 9x). 
 

Anledningen är att dessa hushåll tillhör 
Kristianstad kommun men får reklam och utskick 
med samhällsinformation ifrån Hässleholm. Bland 
annat har information om skolskjutsar uteblivit. 
 

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att 
undersöka intresset ytterligare. Därför vill vi att ni 
som är berörda hör av er, dels om ni har någon 
invändning emot att gå vidare med ärendet, dels 
om ni har någon bra infallsvinkel på hur vi kan driva 
frågan. 
 

Kommer det ingen betydande motreaktion kommer 
vi gå vidare och tillskriva Kristianstad kommun. 
Detta i förhoppning att de vill driva fallet hos Post- 
och telestyrelsen. 
 

I samma skrivelse kom även ett förslag på att 
eftersträva en egen postadress, Norra Strö, för 
hela bygden. Vad tycker folket i stugorna om 
detta? 
 

Hör av er med synpunkter till info@norrastro.se. 
 

 
 
 

I juni börjar boulen 
igen!  
Frågor: kontakta  
Ingrid Johnsson,  
tel 070-579 53 09 
 
 
 

 

Nästa Ströblad 
 

Period Manusstopp Utgivningsdag 

1/1 – 31/3 4/12 29/12 
1/4 - 30/6 4/3 25/3 

1/7 – 30/9 4/6 25/6 
1/10 – 31/12 4/9 25/9 
 
 
 

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 
Peter Rolandsson tel 0733-80 01 70, e-post: prolandsson@gmail.com 
Stina Rolandsson tel 0702-09 56 96, e-post: stina@norrastro.se 
Ulla Jönsson tel 0707-71 02 42, e-post: ovarpsulla@live.se  
(Ansv. utgiv) 
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Lägesrapport från N Strö 

Utveckling ek för 
 

Norra Strö Utveckling ska verka för att utveckla Norra Strö genom att driva 
projekt som inte ryms inom övriga föreningars verksamhet. Projekt ska 
drivas så att insatser ska ge avkastning och arbete ska ersättas. 
 

Vinter ibland och vår ibland, men vi går mot 
ljusare tider… 
 

Alla medlemmar och andra intresserade är 
välkomna till Norra Strö Utvecklings Årstämma 
den 9/4, klockan 19:00, i Strö Skola. 
 

Kallelse kommer att skickas ut per e-post till 
medlemmarna 
 

Det vi ser framöver är flera projekt, där flera av 
bygdens föreningar är involverade, vilket är 
mycket positivt. 
 

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 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 
 

 

Styrelse Skolhusföreningen 
 

Vid årsmötet i N Strö Skolhusförening den 12/2 
valdes följande styrelse: 
 

Namn Ansvarsområde 
Östen Warnhag  ordförande 
Ingela Nilsson medlemsaktiviteter 
Kerstin Hallenborg kassör 
Jenny Kristensson sekreterare 
Emelie Pehrsson information 
Ann Lavesson medlemsaktiviteter 
Tomas Lundström drift & underhåll 
Tobias Winge sekreterare 
Lena Westerlundh information 
Åsa Sylwan drift & underhåll 
 
 

 
 

 
 

Grannsamverkan 
Här i bygden finns en stark 
sammanhållning och en aktiv 
grannsamverkangrupp. Informationsutbytet sker 
både via Facebook (GrannsamverkanNorraStrö) 
och e-mail (grannsamverkan@norrastro.se). Är du 
nyinflyttad och ännu inte har nåtts av information 
från kontaktpersonen i ditt området? Kontakta 
Malin Björk för mer information, 
malin.bjorkk@gmail.com. 
 

 

Företagaren 
 

 
 

 
 

 

 

Företag: Karolina Keramik 
Företagsform: Enskild firma 
Startade: 2011 
Verksamhet: Keramik, lamm; kött och skinn 
Kontakt: Facebook: Karolina Keramik 
 Instagram: @karolinakeramik 
 Hemsida: karolinakeramik.se 
 Tel: 0721-82 39 93 
 Värahultsvägen 77-13, Övarp 
 
 

 

Först att anmäla intresse för att bli intervjuad var 
Karolina Holmgren på Karolina Keramik.  
 

Keramiker är ett äkta hantverksyrke, som kräver 
både övning och kunskap om kemi och bränning. 
Karolina har nischat sig på koppar av olika slag. 
Det är många moment som ska göras innan man 
kan dricka sitt kaffe i en handgjord kopp: 
 

• Dreja koppen, torka 1 dygn  

• Beskicka, forma hänkel (örat), sätta fast den 

• Torka, skröjbränna vid 940o, svalna 1 dygn 

• Glasera (doppa/pensla/stänka), bränna vid 
1250o, svalna 1 dygn 

• Om det ska vara guldkanter & dekaler, 
applicera och bränna vid 780o, svalna 1 dygn 

 

Förutom koppar och skålar jobbar Karolina även 
med annat bruksgods samt skulpturer och konst 
för trädgården. Hon experimenterar också med 
raku-bränning utomhus för att öka sitt kunnande.  
 

Även om det är kärleken till hantverket som gjort 
att Karolina startat eget, så gäller det att sälja sina 
produkter och visa att man finns. Konstrundan, 
Musik i Immeln och julmarknaden på Harastorp är 
kommande evenemang. Produkterna säljs även 
hemma i verkstaden och på agentur på Harastorp 
och Sälleberga Gårdsbutiker. 
 

Det är svårt att leva på sitt hantverk, så Karolina 
kompletterar med lammuppfödning och 
anställning utanför firman ett par dagar i veckan. 
Trots att det är mycket jobb äger hon sin tid och 
vaknar lycklig varje dag. Tacksam över att hon 
har ett rikt liv och allt hon behöver.  
 

Text och bild Ulla Jönsson 
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FIXARDAG 
Den 6 april kl 9.00 – 13.00 

N Strö skola 
 

Vårt skolhus behöver omvårdnad! 
 

Kom och gör en insats för bygden. Om vi kan göra 
enklare underhåll på skolhuset själva, så har 
föreningen råd att leja ut mer omfattande arbeten 
till lokala hantverkare. 
 

Kontaktperson: Tomas Lundström, 073-380 37 27 
 

Välkommen! 
Skolhusföreningen 

 

 

Trädgårdsinspiration med Inka 
Torsdag 25 april kl 18.30 
Hembygdsgården i Övarp 
Låt dig inspireras av Inkas 
fantastiska bilder. Inträde med fika, 
80 kr. 
 

Kyrkogårdsvandring 
Lördag 18 maj kl 11.00 
Samling vid N Strö kyrka 
Therese Ericsson leder vandringen. Tag gärna 
med kaffekorg. Vid regn är vi i Hembygdsgården.  
 

Gökotta  
Torsdag 30 maj kl 9.00 
Vid Ivars och Katjas damm på Övarpsvägen, 
se skylt 
Ta med kaffekorg. Vid regn i Hembygdsgården. 
 

Öppet hus med allsång 
Lördag 29 juni kl 16.00 
Hembygdsgården i Övarp 
Allsången leds av gästmusikanter. 
Arr: Skånes Hembygdsförbund & Sparbanken 
 

Varmt välkomna! 
Norra Strö Hembygdsförening 

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 

 

Traditionsenlig 

MIDSOMMARFRUKOST 
den 21 juni kl. 09.00 

bakom Strö skola 
 

 
 

Kom och fira in midsommarafton med oss! 
Vi klär stången och Christin leder dansen till Jans 

dragspel. 
Ta med fika, blommor & grönt till 

midsommarstången.  
 

Kontaktperson: Emelie Pehrsson 
emelie@enelund.nu eller 070-419 32 78 

 

Välkommen! 
Skolhusföreningen 

 

 

 ANNONS: 
 

Karolina Keramik 
 

Välkomna till mej på Granbacka! 
Jag gör keramik för både inom- 
och utomhusbruk. Meddela innan 
ni kommer, så öppnar jag!  
 

Är ni några stycken som vill göra 
keramik en kväll eller halvdag, hör 
av er! Efter påsk finns det 
möjlighet! Kontakta mig så knådar 
vi ihop något som passar… 
 

Till påsk har jag och Märta Hennig (måleri, 
martahennig.se) m.fl. utställning i Vita Skolan i 
Gärsnäs, Simrishamn. Öppet Långfredag-
Annandagen kl.10-17. 
 

Öppen verkstad: Lör-Sön 27-28 april kl. 11-14 på 
Granbacka, Värahultsvägen 77-13. Jag bjuder på 
fika! 
 

Kontakt: tel/sms 072-182 39 93 
Mer info finns på hemsidan www.karolinakeramik.se 
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