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SSoommmmaarrbbrriiss  
 

Ströbladet informerar om många olika ting 
denna gången, ting från Strödagen och 
allehanda ting kring eventuell förskola i byn. 
Engagera er gärna i denna frågan, alla 
behövs om byn ska leva och detta är en 
aktivitet för såväl barn, föräldrar som äldre 
som kanske har en krona att satsa i en 
företagsform som kan stödja bygget. 
 

För fjärde året i rad arrangerades Strödagen 
den 15 maj i Strö skola. Det är härligt att se 
vilken kreativitet som finns i Strö, Önnestad 
och Färlöv! Inte mindre än 18 utställare 
visade och sålde tavlor, keramik, silversmide, 
virkning, luffarslöjd, linberedning och 
knyppling som några visas på bilderna på 
olika ställen i bladet och på hemsidan. 
 

Fritidsbarnen jobbar mycket med bild och 
hade en utställning med allt från robotbyggen 
till naturbilder och porträtt. Ett visdomsord 
från deras utställning var ”Lek och lek så 
länge du lever”. Det är precis vad denna dag 
handlar om – att komma och låta sig 
fascineras av konst och hantverk och att 
våga prova på något nytt. Skolhusföreningen 
hade ansvaret för dagen och församlingen 
sponsrade och utställarna betalade platshyra, 
ett samarbete alla vinner på. 

 

En riktigt skön vår!  

Agneta Warnhag, Annelie Christensen 
 & Anders Nylander 

 

 
UTHYRNING AV STRÖ SKOLA 

Vill du hyra Strö skola kontakta 
Ann Lavesson tel 740 03 

 

 

 
 

 

Midsommar 
i Strö 

 
 

Fredagen den 24 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. 
 

Hjärtligt välkomna! 
 

Skolhusföreningen 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 
 

Maj 
ons 25 maj Bokbussen  

stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

lör 28 maj Lantlollorna 
20-årsjubileum  
i Strö skola kl 18 

mån 30 maj Bredbandsinformation 
Ska vi bygga fibernät i byn?  
i Yllan Kristianstad kl 18 

Juni 
ons 1 jun Kören Alegria 

övar i Strö skola kl 19.30 

tor 2 jun Gökotta 
vid Ivar Perssons damm i Övarp, 
kl 9 (i händelse av regn samling i 
Hembygdsgården) 

ons 8 jun Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

tor 9 jun Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

mån 13 jun Informationsmöte 
om bildning av 
byutvecklingsbolag 
i Strö skola kl 19 
se artikel 

tor 16 jun Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

lör 18 jun Hembygdsföreningen 
Öppet hus i Hembygdsgården 
Övarp kl 14-17 
Kaffeservering 

tor 23 jun Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

fre 24 jun Midsommarfirande  
vid Strö skola 
kl 9 (se annons) 

sön 26 jun Sommarmusik 
i Strö kyrka kl 19 
Kören Glada Toner 

tor 30 jun Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

Juli 
tor 7 jul Boule 

vid Strö skola 
kl 18.30 

tor 14 jul Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

sön 17 jul Hembygdsföreningen 
Öppet hus i Hembygdsgården 
Övarp kl 14-17 
Kaffeservering 

tor 21 jul Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

sön 24 jul Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 9.30 

tor 28 jul Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

Augusti 
tor 4 aug Boule 

vid Strö skola 
kl 18.30 

sön 7 aug Sommarmusik 
i Strö kyrka kl 19 
Anné-Christine Norgren &  
Joachim Nilsson 

tor 11 aug Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

sön 14 aug Hembygdsföreningen 
Sommarfest i Hembygdsgården 
Korgmakeri och dragspelsgille 
Kaffeservering 

tor 18 aug Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

tor 25 aug Boule 
vid Strö skola 
kl 18.30 

sön 28 aug Pilgrimsmässa och vandring 
Strö kyrka kl 9.30 

September 
tor 1 sep Boule 

vid Strö skola 
kl 18.30 

 

 

www.norrastro.se 
 

Nu kan du få uppdateringar av aktuella 
aktiviteter och andra nyheter via mail – 
meddela info@norrastro.se din e-postadress. 
 

Vill du bidra med material till hemsidan eller 
annonsera? Maila till info@norrastro.se 
eller kontakta Lena Westerlundh på 740 04. 
 

Vill du ha en e-postadress med 
dittnamn@norrastro.se kan du meddela detta 
till info@norrastro.se 
OBS! e-postadresserna är gratis!!! 
 

Ströbladsredaktionen 
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FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

FFöörrsskkoollaa  ii   NNoorrrraa  SSttrröö  
 

Skolhusföreningen har ansökt hos 
kommunen om godkännande för enskild 
förskola och det kommer sig av att ett antal 
föräldrar i Norra Strö med omnejd visat 
intresse för en förskola just här. Det finns ett 
mycket väl fungerande fritidshem så varför 
inte även en förskola?  
Kristianstads Kommun visar sig, i ett beslut i 
utbildningsnämnden 3/5, vara positiva till en 
etablering i Norra Strö och vi siktar på start 
av förskoleverksamhet våren/sommaren 
2012. En arbetsgrupp har bildats där både 
föräldrar, skolhusföreningens styrelse och 
bybor arbetar med utformning och komplett 
ansökan som ska skickas in till kommunen 
före den 30/5.  
I skrivande stund är det utskickat 280 brev 
med förfrågan till föräldrar om intresse för 
placering av sitt/sina barn på en förskola i 
Norra Strö. Är underlaget tillräckligt stort 
arbetar gruppen vidare med projektering av 
förskolan.  
Den placering som gruppen arbetar med i 
första hand är ett nybygge på tomten där 
telestationen ligger och bildandet av ett 
kooperativt fastighetsbolag som kan hyra ut 
lokaler till förskolan. Förskolan är tänkt att 
drivas i samma form som fritidshemmet.  
 

Vill du engagera dig eller ha mer information 
så kontakta oss gärna! 
E-post: forskola@norrastro.se  
Malin Olausson 0705782674 
Magnus Birgersson 0703563255 

 

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 
 

 

 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

BBoollaaggeett  NNoorrrraa  SSttrröö??  
 

Lokal ekonomi handlar om att få pengarna att 
snurra i ett lokalt kretslopp, så att 
inkomsterna stannar och kan generera 
arbetstillfällen, service och inkomster åt folket 
i bygden. För att den lokala ekonomin ska 
blomstra krävs då och då investeringar. Och 
vad gör man när vi nu behöver kapital till ett 
dagis? Jo, man ordnar lokal finansiering!  
Aktuellt i Norra Strö just nu: 
 

  Fastighets- bolag/ekonomisk förening 
  Bredbands- bolag/ekonomisk förening 
 

Ett av flera sätt är att gå samman och starta 
ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. På 
gotländska Storsudret startade en grupp 
invånare Heligholm Utvecklings AB med 332 
aktieägare, de flesta från bygden. Bolaget har 
utvecklat Vamlingbo prästgård till ett centrum 
för konst- och naturupplevelse. Läs mer på 
byns hemsida. (länk från vår hemsida) 
 

Den 13 juni kl 19 börjar vi med ett 
informationsmöte i Skolan där vi diskuterar 
frågan i allmänhet och ett eventuellt 
fastighetsbolag för förskolebyggnaden i 
synnerhet, Alla är Välkomna! 
 

Vill du engagera dig eller ha mer information 
så kontakta mig gärna! 
E-post: kerstin@hallenborg.nu  
Kerstin Hallenborg 0705936377 

 

Skolhusföreningen 
 

 
 

BBoouullee  
  

Nu startar boule vid Strö skola 
Varje torsdag kl 18.30 
Första gången blir den 9 juni 
 

För mer information kontakta Christin Nilsson  
044-74045 
 

Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen 
 
 

 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  
2011-08-30. 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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FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

Fiber till byn  
– Bättre bredband! 

 

Tillhör du de som vill ha ett snabbare 
bredband? Du kanske vill kunna jobba på 
distans eller vill kunna se på några av alla 
”play” kanaler över internet, men har gett 
upp för att det ”hackar” hela tiden. Då ska 
du läsa det här!  
 

När Skolhusföreningen för några år sedan 
förhandlade fram ADSL bredbandsanslutning 
med BIKAB (Bredband i Kristianstad AB) 
kunde vi ansluta med 2Mbit/s. Efter det har 
tekniken uppdaterats och vi uppnår nu 6-8 
Mbit/s. Kostnaden är 249 kr/månad. Därefter 
tillkommer varje hushålls kostnader för 
telefonabonnemang och samtalsavgifter. Med 
fiberanslutning till hushållet kommer man 
istället upp till 100Mbit/s. Tekniken är under 
ständig utveckling och fiber kan möta denna 
framtida utveckling. Fibernät i byn skulle även 
öka attraktionskraften. 
 

Vad skulle det kosta? Undertecknad deltog 
vid ett seminarie där liknande projekt 
redovisades och det pekar på någonstans 
mellan 300-400 kr/månad. Inklusive telefoni!  
 

Hur genomförs ett sådant projekt? Om det 
finns intresse så bildas en ekonomisk 
förening som står för byggnationen av nätet 
och som skriver kontrakt med operatörer om 
tjänster som hushåll eller företag kan 
abonnera på. Projekt kan genomföras i 
samarbete med Kommunens stadsnät eller 
med Skånet. Ekonomiskt stöd och hjälp med 
tolkning av regelverk för projekt kan ges av 
Länsstyrelsen. 
 

Anmäl ditt intresse! På Skolhusföreningens 
hemsida kan du anmäla att du är intresserad. 
Här finns även mer information och länkar. 
Den 30 maj kl.18.00 hålls ett nytt infor-
mationsmöte för allmänheten på Yllan i 
Kristianstad. Besök Kommunens hemsida för 
vidare information. Vi är några från Norra 
Strö som kommer att åka dit, så hör av er 
med epost till Skolhusföreningen eller ring 
undertecknad, så kan vi samordna oss. 
 

Östen Warnhag, Tel 741 72 
 

 

 

 

AANNNNOONNSSEERR  
 

 
 

 

 
 

Hyr en stuga med höga kvalitéer hos oss!  
Vi vågar satsa och hoppas på ert stöd i byn, 
det finns ingen bättre reklamkanal än mun till 
mun metoden. Vill Ni, era vänner eller 
vänners vänner hyra någon av våra två 65 m2 
stugor med inglasad uteplats, bredband, 
tv-kanaler o hög standard i kök och dusch? 
 

Hjärtligt välkomna som våra gäster! 
 

Nordanå Gård 
Bo Nilsson 

Kålabergavägen 130-51 
28890 Vinslöv 

Tel. 044-71306  eller 0736 818400 
bo@nordanagard.se 
www.nordanagard.se 

 

 
 

 


