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2012 
Årgång 21     nummer 1     Vårnummer 

 

VVåårreenn  ppåå  vväägg??  
 

Vintern kom till slut, men först i slutet av 
januari, med rejäl kyla och lite snö. De flesta 
barn blev nog glada, lite utelek i snön är ju 
alltid mysigt. Men många av oss andra 
längtar nog mer till våren och värmen. 
Kalendariet denna gång sträcker sig ända till 
maj och då hoppas vi på ett helt annat väder 
än nu. Fram till dess händer det mycket i byn. 
Korgbindning, zumba, bridge för att bara 
nämna något av det vanliga. Parallellt är 
nyheter på gång. Norra Strö Utveckling 
jobbar vidare med lokal till förskola, Fiber i 
Strö har fått en mängd intresserade och är på 
gång att bilda en ekonomisk förening. Snart 
är det dags för det ”riktiga” jobbet för att få 
bredband till vår by. Om allt detta och mer 
därtill kan du läsa i detta nummer av 
Ströbladet. Hoppas du har glädje av en 
stunds läsning och att vi möter just dig på 
någon av alla aktiviteter i byn. 
 

Ha nu alla en riktigt skön vinter!  

TzÇxàt jtÜÇ{tz? TÇÇxÄ|x V{Ü|áàxÇáxÇ 
9 TÇwxÜá açÄtÇwxÜ 

 
 

 

Strö dagen 
Utställning och försäljning av  

lokal konst och hantverk.  
Färlövs Scoutkår serverar ”vildmarks-fika 

 
 

Strö Skola den 13 maj kl. 13 – 16.30 
 

Vill du ställa ut? Kontakta snarast 
- Ann Lavesson, 740 03 
- Karolina Holmgren, 0737-20 85 23  
                             alt 0721-82 39 93 
- Ulla Jönsson, 070-771 02 42 
 

Hjärtligt välkomna! 
Skolhusföreningen 

 

 

 

Valborg 
på Valleberg 

 
 

Vi samlas traditionsenligt för att välkomna 
våren på Valborgsmässoaftons kväll, 30/4. 
Program för kvällen: 
 

19.30   Fackeltåg från Strö skola 
            Skolhusföreningen tillhandahåller  
            facklor 
20.00   Bålet tänds 
            Försäljning av korv, kaffe m.m 
20.15   Allsång 
 

Hjärtligt välkomna! 
Skolhusföreningen 

 

 

  

FFiixxaarreeddaagg 

2222  aapprriill  kkll  1100--1144 
Alla gamla och nya medlemmar hälsas 
välkomna till en fixaredag på Strö skola med 
gemenskap och arbete för vårt hus. Ta med 
dig pensel, kratta, hammare, dammtrasa eller 
kom bara för att umgås. Du är lika 
välkommen vad du än väljer att göra. 
Ring gärna Kerstin Hallenborg 741 01. 
 
Tack för din insats! Skolhusföreningen  
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 

Februari 

 

sö 12 feb Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 14 feb Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ti 14 feb Lantlollorna 
Kroppens naturliga läkande 
Strö skola kl 18.30 

on 15 feb Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

on 15 feb Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

to 16 feb Fiber i Strö 
Konstituerande 
föreningsstämma 
Strö skola kl 18. Se annons 

to 16 feb Skolhusföreningen 
Årsstämma 
Strö skola kl 19. Se annons 

sö 19 feb Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 21 feb Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 22 feb Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

to 23 feb Araslövs SPF 
Årsmöte i Strö skola kl 14 

sö 26 feb Zumba 
Strö skola kl 17-18 

må 27 feb Stickcafé 
Strö skola kl 19-21 

ti 28 feb Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ti 28 feb Taizemässa 
Strö kyrka kl 19 

on 29 feb Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

on 29 feb Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

Mars  

sö 4 mar Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 6 mar Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 7 mar Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

lö 10 mar Hembygdsföreningen 
Föredrag om korgar av 
Hemslöjds-konsulent Kalle 
Fors  
i hembygdsgården kl 13.30 
Inträde o kaffe 60 kr 

sö 11 mar Gudstjänst 
Strö kyrka kl 9.30 

sö 11 mar Zumba 
Strö skola kl 17-18 

må 12 mar Lantlollorna 
Föredrag av Doktor Glader 
Strö skola kl 18.30 

ti 13 mar Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

on 14 mar Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

on 14 mar Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

sö 18 mar Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 20 mar Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 21 mar Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 25 mar Hembygdsföreningen 
Årsmöte i Hembygdsgården  
kl 13.30, Underhållning av 
Arne Roslund m fl 

sö 25 mar Zumba 
Strö skola kl 17-18 

må 26 mar Stickcafé 
Strö skola kl 19-21 

ti 27 mar Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ti 27 mar Taizemässa 
Strö kyrka kl 19 

on 28 mar Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

on 28 mar Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

April  

sö 1 apr Zumba 
Strö skola kl 17-18 

ti 3 apr Bridge 
Strö skola kl 13.30 

fr 6 apr Granbacka keramik 
Vernissage 10-18 

on 4 apr Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

ti 10 apr Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

on 11 apr Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

on 11 apr Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

to 12 apr Lantlollorna 
Studiebesök Media Markt 
Samåkning från Strö skola 
 kl 18.30 

ti 17 apr Bridge 
Strö skola kl 13.30 
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on 18 apr Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 22 apr Fixardag 
Strö skola kl 10-14 
se annons 

må 23 apr Stickcafé 
Strö skola kl 19-21 

ti 24 apr Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

on 25 apr Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

on 25 apr Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

to 26 apr Araslövs SPF 
Månadsmöte i Strö skola kl 14 

må 30 apr Valborg på Valleberg 
se annons 

må 30 apr Hembygdsföreningen 
Valborgsbrasan tänds kl 20.15 
hos Rolle och Gunvor Tillman 

Maj  

on 2 maj Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 6 maj Växtcafé 
Strö skola kl 14-16.30 

ti 8 maj Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

on 9 maj Lantlollorna 
Kvällstur i Vattenriket 
Samling Naturrum kl 18.30 

on 9 maj Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

sö 13 maj Strödagen 
Strö skola kl 13-16.30 
se annons 

ti 15 maj Bridge 
Strö skola kl 13.30 

on 16 maj Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

to 17 maj Hembygdsföreningen 
Gökotta kl 9, plats meddelas 
via föreningens hemsida 

ti 22 maj Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  

2012-05-04. 
 

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:- 
 

 

 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

Fiber till Norra Strö 
 

Kallelse till konstituerande föreningsmöte 
Ett möte för att bilda Fiberförening kommer att 
hållas torsdagen den 16 februari kl 18.00 i 

Norra Strö skola, 
Stämman skall besluta om bildandet av en 

ekonomisk förening samt antagning av föreslagna 
stadgar. Val av interimsstyrelse, revisor och 

kontaktperson. 
kontakta på lotta@norrastro.se. 

 

 
 

SSkkoollhhuussfföörreenniinnggeennss  
åårrssssttäämmmmaa  22001122  

 

Hålls i Norra Strö skola  
torsdagen den 16: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 

 
 

 
 
 
 

Måndag 27 februari,  
26 mars och  

23 april. kl.19-21.00 
 i Strö skola 

 
Vi stickar, virkar, broderar, syr, tipsar 
varandra och fikar. Vill du gärna lära  

dig något handarbete men har svårt att 
komma igång? Här finns alltid några som 

gärna visar dig. Naturligtvis är du välkommen 
även om du struntar helt i att handarbeta och 

bara vill umgås några timmar. Vi bjuder på 
kaffe och te. Medtag doppa. 

 
Kontakt: 

Karin Svensén 740 35 
Lena Westerlundh 740 04 

 
Arr. Skolhusföreningen 
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FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

VVääxxttccaafféé  
66  mmaajj   kkll1144--1166..3300  

Nu är det dags för växtcafé i Strö skola. Det 
innebär att du skänker 
dina övertaliga växter och 
samtidigt köper nya. Allt 
överskott går till 
skolhusföreningen. Passa 
även på att köpa en fika 
på serveringen. 

 
Hjärtligt välkomna! 

Skolhusföreningen 
 

 

Norra Strö utveckling ekf 
 

Förskolan i Norra Strö 
I sommar siktar vi på att förskoleverksamheten 
ska starta. Det innebär att verksamheten kommer 
att bedrivas i tillfälliga lokaler i ca 5 månader. 
Styrelsen tittar på lämpliga lokaler – men har Du 
några förslag så tas de tacksamt emot. Lotta 
Abrahamsson leder detta arbete och kan 
kontaktas på lotta@norrastro.se. 
 
Byggnationen 
Om allt går enligt planerna kommer N Strö 
Utveckling vara stolt ägare av en perfekt tomt i 
slutet av februari. Därefter väntar vi på bygglov för 
att sedan kunna sätta spaden i marken och börja 
bygga. Vi planerar att ha den första avdelningen 
inflyttningsklar i november 2012. 
 
Medlemmar 
Tidigare skickades medlemsinformation ut till er 
som anmält intresse för att vara medlemmar i 
föreningen. Vi bifogade även en medlemsansökan 
där man uppger kontaktuppgifter och binder sig 
för typ av insats. För att kunna köra igång bygget 
så fort bygglov beviljats behöver vi få in 
grundinsatsen om 5.000 kr från alla senast den 
29 februari. Informationen och blanketten finns på  
www.norrastro.se/N Strö Utveckling ek.för. Ju fler 
vi blir desto starkare blir vi – så tipsa gärna vänner 
och bekanta. 
 
* Är du intresserad av att låta ditt barn gå på dagis 
i Norra Strö?  
 
* Är du intresserad av att investera minst 5000 kr i 
form av pengar, arbete eller material i föreningen? 
 
* Vill du själv vara aktiv i föreningen?  
 
Välkommen att kontakta föreningen på 
utveckling@norrastro.se. Namn och mail-adresser 
till styrelsen och medlemsinformation finns på 
www.norrastro.se 

Styrelsen för Norra Strö Utveckling 
 

 

 

AANNNNOONNSSEERR  
 

 
 

 

MMaassssaaggee  ii  SSttrröö  
ttoorrssddaaggaarr  

 
Ring Johanna Ekblad för tidsbokning 

070 433 27 96 
 

 

Hyr våra hus! 
 

Besök vår hemsida! Där hittar du all 
information du behöver, 

 t ex bilder, priser och bokningsformulär.  
 
 

Hjärtligt välkomna som våra gäster! 
 

Nordanå Gård 
Bo Nilsson 

Kålabergavägen 130-51, 288 90 Vinslöv 
Tel. 044-713 06  eller 0736-81 84 00 

bo@nordanagard.se 
www.nordanågård.se 

 

 

BBoouullee  
Det blir boulekvällar vid Strö skola även 
denna sommar! Varje tisdag kl 18.30 med 
start den 19 juni. För mer information 
kontakta Christin Nilsson 740 45 
 
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 
 

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 
 


