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VViinntteerrnn  äärr  ppåå  vväägg  
 

När detta Ströblad skrivs är det drygt en vecka till 
Advent. Vi börjar längta till att alla ljus tänds i 
fönstren och lyser upp i vintermörkret och såklart 
till jul. På sikt kanske de drivs av vindkraftsel? 
I höst har vi kunnat glädjas åt att BIKAB nu 
levererar ett snabbare bredband, dessutom 
billigare än tidigare. Nu har vi också fått adressen 
till vår hemsida (www.norrastro.se). Hjälp gärna till 
med material så att den blir riktigt bra. 
 

Vi på redaktionen önskar er alla,  
 

En riktigt skön vinter!  

Agneta Warnhag, Annelie Christensen 
 & Anders Nylander 

 
 
 

 

EEfftteerrllyyssnniinngg!!  
VVii   bbeehhöövveerr  mmaatteerriiaall     

tt ii ll ll   vvåårr  hheemmssiiddaa  
wwwwww..nnoorrrraassttrroo..ssee  

 
Till vår kommande hemsida 
www.norrastro.se efterlyser vi nu texter och 
bilder. Vi vill därför uppmana er alla att skicka 
in foto (nya som gamla) gärna tillsammans 
med en historia om någonting som har hänt i 
bygden nu eller för länge sedan, tipsa om 
aktuella händelser eller förslag på aktiviteter, 
allmänt tyckande och tänkvärda tankar mm. 
Har du fotografier på papperskopia kan vi 
scanna in det. Alla idéer och förslag är 
mycket välkomna. 
 

Skicka ditt bidrag till info@norrastro.se 
eller kontakta Lena Westerlundh på 740 04. 
 

Vill du ha en e-postadress med 
domännamnet @norrastro.se kan du 
meddela detta till info@norrastro.se 
OBS! e-postadressen är ännu ej aktiverad 
utan börjar fungera först med start i januari. 
 
 

Ströbladsredaktionen 
 

 

 
 

 

Strö Lucia 
Välkomna till  
luciatåg i Strö kyrka 
söndagen den 5:e  
december kl 15.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Därefter blir det 
 
 

Julfest 
Välkomna 
 till  
Strö skola 
ca kl 15.30 
 
 
 

Kaffe, lotterier, dans kring granen 
och besök av tomten! 

 
 

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 
mån 22 nov StickCafé 

Strö skola kl 19-21. 

tis 23 nov Bridge 
Strö skola kl 13.30. 

ons 24 nov Bokbussen  
Stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15-13.45. 

ons 24 nov Luffarslöjd  
Hos Ann Lavesson kl 19. 

sön 28 nov Gudstjänst 
Strö kyrka kl 14. Kören  
Alegria medverkar. 

tis 30 nov Taize-mässa 
Strö kyrka kl 19. 

 

December 
ons 1 dec Kören "Alegria" övar  

Strö skola kl 19.30. 

sön 5 dec Luciafest 
Strö skola kl 15. Se annons. 

ons 8 dec Bokbussen  
Stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15-13.45. 

ons 8 dec Luffarslöjd  
Hos Ann Lavesson kl 19. 

tis 14 dec Bridge 
Strö skola kl 13.30. 

tis 14 dec Samrådsmöte Översiktsplan 
Elevcaféet på Önnestads skola 
kl 18.30. Se annons. 

ons 15 dec Kören "Alegria" övar 
Strö skola kl 19.30. 

tors 16 dec Araslövs SPF Luciafest 
Strö skola kl 14. 

ons 22 dec Bokbussen  
Stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15-13.45. 

fre 24 dec Julbön 
Strö kyrka kl 16.30. 

fre 31 dec Nyårsbön 
Strö kyrka kl 16.30. 

 

Januari 
sön 9 jan Gudstjänst 

Strö kyrka kl 9.30. 

tis 11 jan Bridge 
Strö skola kl 13.30. 

tis 11 jan OBS! Skolhusföreningen 
kallar till möte om översikts- 
och vindbruksplan 
Strö skola kl 19. Se annons. 

ons 19 jan Bokbussen  
Stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15-13.45. 

ons 19 jan Luffarslöjd  
Hos Ann Lavesson kl 19. 

sön 23 jan Gudstjänst 
Strö kyrka kl 9.30. 

tis 25 jan Bridge 
Strö skola kl 13.30. 

tis 25 jan StickCafé 
Strö skola kl 19-21. 

Februari 
ons 2 feb Bokbussen  

Stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15-13.45. 

sön 6 feb Gudstjänst 
Strö kyrka kl 14. 
Utdelning av dopänglar. 

tis 8 feb Bridge 
Strö skola kl 13.30. 

tors 10 feb StickCafé 
Strö skola kl 19-21. 

ons 16 feb Bokbussen  
Stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15-13.45. 

tors 17 feb Skolhusföreningens Årsmöte
Strö skola kl 19. Se annons. 

sön 20 feb Gudstjänst 
Strö kyrka kl 9.30. 

tis 22 feb Bridge 
Strö skola kl 13.30. 

tis 22 feb Taize-mässa 
Strö kyrka kl 19. 

Mars 
ons 2 mar Bokbussen  

Stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15-13.45. 

sön 6 mar Gudstjänst 
Strö kyrka kl 14. Efteråt  
serveras kaffe och semla. 

 
 
 

SSttiicckkCCaafféé  
  

25 januari och 10 februari 
Kl 19–21 Strö skola 

 
 

Medtag handarbete  
och doppa. 

Vi bjuder på kaffe och te 
Beskrivning på 

handledsvärmare  
finns. 

 
Alla hjärtligt 
välkomna! 

 
 

Kontaktperson:  
          Karin Svensén tfn 740 35 

Arr. Skolhusföreningen 
  



 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

SSkkoollhhuussfföörreenniinnggeennss  
åårrssssttäämmmmaa  22001111  

 

Hålls i Norra Strö skola  
torsdagen den 17: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 

 

HHjjäällpp  ggäärrnnaa  ttiill ll   iinnfföörr  
jjuullffeesstteenn!!  

 

Baka till exempel kaffebröd eller hjälp till 
med dukning och städning. 

 

Ta med bakverk, julgodis mm och skänk 
som vanligt till vårt lotteri. 

 

Överskottet från julfesten skänks till 
Världens barn. 

 

 
 

Ring gärna Karin Svensén 740 35 
 

Tack för din insats! 
 

Skolhusföreningen  
 

 

IINNFFOO  
 

 

VViinnddbbrruukkssppllaann  fföörr  
KKrriissttiiaannssttaaddss  kkoommmmuunn  

 

Ett förslag till översiktsplan och vindbruksplan 
för Kristianstads kommun är på samråd. Det 

ger berörda medborgare, föreningar och 
myndigheter möjlighet att lämna synpunkter 

på förslagen. Exempelvis är vårt hörn av 
kommunen utpekat som ett lämpligt område 
för ca 10 st vindkraftverk på ca 3 MW styck. 

 

 
 

Handlingarna finns under samrådstiden 
tillgängliga på stadsbyggnadskontoret och på 

kommunens alla bibliotek samt på 
www.kristianstad.se   

klicka på Bo-Bygga/Samhallsplanering  
 
 

Alla är också välkomna till samrådsmöten för 
att diskutera förslaget med politiker och 

tjänstemän. Mötet närmast oss är den 14/12 
kl 18.30 i Önnestad på skolans elevcafé. 

 
 

Skolhusföreningen överväger att yttra sig 
över planerna och bjuder därför själv in till ett 

möte i Strö skola 11 januari kl 19.00. 
 
 

Hjärtligt välkomna 
Skolhusföreningen 

 

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 
 

 



 

AANNNNOONNSSEERR  
 

 
 
 

 
 

Vi behöver  
våra medlemmar!  

  
  

  
  

Med detta 
Ströblad bifogas inbetal-

ningskort för 
medlemskap i 

Skolhusföreningen 
 för 2011.  

Vi ser helst att alla i hushållet är 
medlem. Som medlem stödjer du byggnaden 
Strö skola och många av aktiviteterna där. 
Skolan är också hemvist åt Fritidshemmet 
Norra Strö dit barn åker efter skolan och 
därigenom får möjlighet att komma hem till 
sin bygd på eftermiddagar och skollov. 
 

Telefonnummer till skolan är 740 55.   
 

Vill du hyra Strö skola? 
För information och bokning, kontakta; 
Ann Lavesson på tfn 740 03.  
  

Som medlem stödjer du även Ströbladet, 
som kommer ut 4 gånger/år.  
 

Skolhusföreningen 
 

 
 

 

IINNFFOO  
 

 

MMiissssaa  iinnttee  aatttt       
kkööppaa  LLaannttllooll lloorrnnaass  

vvääggggaallmmaannaacckkaa!!  
 

Köp Lantlollornas väggalmanacka för 2011 
på julfesten den 5 december. Du kan även 
köpa den genom att kontakta Lantlollornas 
Kålabergagrupp via Kerstin Nylander på tfn 
741 40. 

 
 

 
 
 
 

Överskottet av försäljningen  
går till organisationen 
ECPAT som arbetar för 
barns rätt att inte utnyttjas i 
sexhandel. 

 

Lantlollornas 
Kålabergagrupp 

 

 

 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  
2011-02-04.   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:- 
 
 


