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Fantastiska Strö! 
 

När du håller detta blad i din hand är det 
ganska exakt 20 år sedan jag flyttade hit med 
man och barn till vårt då nya egna hus. Vi 
visste inte så mycket om Norra Strö, men 
ganska snart kom vi in i den gemenskap som 
finns. Vi har under åren mött så många 
människor i byn som betytt så mycket för oss, 
vi har upplevt så mycket tillsammans med 
andra bybor. Hjälp har aldrig varit långt borta 
när det behövts och vi har alltid känt oss 
välkomna i byn. Det bådar gott för nästa 20 
år i samma hus och jag lånar vår ledare i 
detta nummer för att tacka er alla för att vi 
alla tillsammans bor i en underbar by. 
 

Ha nu alla en riktigt skön sommar!  

TzÇxàt jtÜÇ{tz? 
Önskas även av 

 TÇÇxÄ|x V{Ü|áàxÇáxÇ9 TÇwxÜá açÄtÇwxÜ 
 
 

 

Fiber till Norra Strö 
 

Satsa på byns och din egen utveckling! 
Fiber till byn ger ett absolut försprång 

inför framtidens konkurrens om 
attraktionskraft. 

Vi behöver bli fler! Det blir inte billigare än nu! 
Inom kort blir nuvarande system är 

otillräckligta. 
Det blir redan nu billigare med allt (Data, TV, 

Telefon) i samma kabel. 
Vi jobbar bara med byns vinstintresse för ditt 

bästa. 
Norra Strö Fiber ek,för. 

 
Mer info på:  www.norrastro.se fiber till byn 

Betala in 200:- till bg 843-6461 
och meddela på: fiber@norrastro.se 

 

  

 

Midsommar-
frukost 

 
Fredagen den 22 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 

 

Samlarloppis 

 
N Strö skola  

Lör 28/7 och Sön 29/7 kl 11-15 
Här kan ni köpa allt 

som kan tänkas säljas! 
Servering 

Välkomna! 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 
 

Juni  
sö 17 jun Hembygdsföreningen 

Öppet hus i hembygdsgården 
Övarp kl 13.30-17 
Kaffeservering 

ti 19 jun Boule 
Strö skola kl 

fr 22 jun Midsommarfrukost 
vid Strö skola kl 9.00 
se annons 

sö 24 jun Sommarmusik 
i Strö kyrka kl 19 

ti 26 jun Boule 
Strö skola kl 

fr 29 jun Morgonbön  
i Strö kyrka kl 9. I samband  
med pilgrimsvandringens  
stopp i Norra Strö 

Juli  
ti 3 jul Boule 

Strö skola kl 

to 5 jul Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 15.30-15.50 

ti 10 jul Boule 
Strö skola kl 

sö 15 jul Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 9.30 

ti 17 jul Boule 
Strö skola kl 

to 19 jul Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 15.30-15.50 

sö 22 jul Hembygdsföreningen 
Öppet hus i hembygdsgården 
Övarp kl 13.30-17 
Kaffeservering 

ti 24 jul Boule 
Strö skola kl 

lö 28 jul Samlarloppis 
vid Strö skola kl 11-15  
se annons 

sö 29 jul Samlarloppis 
vid Strö skola kl 11-15  
se annons 

ti 31 jul Boule 
Strö skola kl 

Augusti  
to 2 aug Bokbussen  

stannar vid Strö kyrka  
kl 15.30-15.50 

sö 5 aug Sommarmusik 
i Strö kyrka kl 19 

ti 7 aug Boule 
Strö skola kl 

sö 12 aug Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 9.30 

ti 14 aug Boule 
Strö skola kl 

to 16 aug Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 15.30-15.50 

ti 21 aug Boule 
Strö skola kl 

sö 26 aug Hembygdsföreningen 
Sommarfest i Hembygdsgården  
Övarp kl 13.30 
Tema Babykläder från förr 
Göinge dragspelsgille 
Kaffeservering 

on 29 aug Lantlollorna 
upptaktsmöte kl 18.30 

September  
on 5 sep Kören Alegria 

övar i Färlövs  
församlingshem kl 19.30 

 
 

 

Begränsad möjlighet till 
uthyrning av skolan 

 
Från hösten kommer förskolan i Norra Strö att 
starta sin verksamhet i tillfälliga lokaler tills den 
nya förskolan står klar. De tillfälliga lokalerna blir i 
Norra Strö gamla skola. Detta innebär att 
skolhusföreningens styrelse har beslutat att 
tillfälligt begränsa möjlighet att hyra delar av 
skolan under hösten.  
 

Gymnastiksalen och grovkök blir möjligt att 
hyra/låna för möten kvällar i veckan och under 
helgerna, beroende på aktivitet. Kontakta Ann 
74003 för besked. 
Styrelsen tar slutligt beslut. 
 

Under denna period, glöm inte heller att det finns 
alternativa lokaler i närheten, exempelvis 
Hembygdsföreningen i Övarp, Bjärlövs IFs 
Klubbstuga och Vinslövs Bygdegård. 
 

 

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 
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FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

Även förskola i N Strö 
 

Inte bara fritidshem utan framöver även 
förskola erbjuder Fritidshemmet Norra Strö 
ekonomisk förening till byns invånare och 
övriga intresserade. Vi ser med glädje 
framemot att kunna erbjuda förskole-
verksamhet i en fantastisk miljö, säger 
Rebecka Tillman. 
Vi kommer att smyga igång förskole-
verksamheten under hösten med en lite 
mindre barngrupp som kommer att hålla till i 
skolans lokaler. Sedan flyttar vi in i en 
alldeles nybyggd förskola i en fantastisk miljö. 
 
Hos oss ska barnen få känna sig trygga 

och uppleva glädje. 
Trygga och glada barn är kreativa  

barn som utvecklas och lär. 
 
 Fritidshemmet och även den nya förskolan 
drivs som ett föräldrakooperativ med hjälp av 
kommunala bidrag. Barnomsorgstaxan är 
densamma som i kommunal verksamhet. När 
förskolan är fullt utbyggd kommer vi att kunna 
erbjuda ca 30 platser till barn i ålder 1-5 år 
och på fritidshemmet erbjuder vi omsorg för 
barn i åldern 6-12 år. Är du intresserad av 
plats på förskolan och/eller fritidshemmet 
eller har några frågor är du välkommen att 
kontakta föreningen och Rebecka.  
 

Norra Strö ek. förening, Rebecca Tillman 
Telefon: 044-740 55 (kl.13.00-18.00) 
E-post: norrastro.fritidshem@telia.com 
 
 
 

 

Efterlysning! 

 
Förskolan i byn startar sin verksamhet under 

sensommaren och vi tar gladeligen emot 
gamla leksaker, pussel, böcker och dylikt 

som du känner att du inte längre har någon 
nytta av. Vi kan även tänka oss vissa möbler 

och andra inventarier om du känner att du 
har något som kan vara intressant. 

Hör gärna av dig till Norra Strö Fritids 
Rebecka Tillman 044-740 55 

 

 

 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

Nybyggnad av förskolebyggnad 
 

N Strö Utveckling ekonomisk förening 
projekterar, bygger och kommer att förvalta 
den nya förskolebyggnaden. 
 

Det finns ett köpeavtal med Araslövs 
Församling på en idealisk tomt bakom 
lärarbostaden. Sambandet mellan fritids och 
förskolans tomt blir mycket bra för 
verksamhet och barn. Tomten har parkering 
och infart vid kyrkans toalett/förråd. Styrelsen 
vill framföra ett stort tack till Araslövs 
Församling som på alla sätt stöttat och 
underlättat projektet. 
 

Kommunens Byggnadsnämnd har beviljat 
bygglov. Tyvärr har det blivit överklagat.  
Byggstart var planerad till början av juni men 
måste nu skjutas upp tills Länsstyrelsen har 
hanterat ärendet färdigt.  
 

När bygget kommer igång finns det möjlighet 
för traktens ungdomar och vuxna att få jobb 
med byggnationen. Vi kommer också att 
behöva låna/hyra utrustning maskiner och 
köpa tjänster. Bengt Romell är den som 
samordnar byggnationen. Känner du att du 
vill bidra med arbete, tjänster eller kan låna ut 
utrustning så kontakta gärna honom.  
(74177, killebro@bikab.net) 
 

Hittills har vi i byn tecknat oss för insatser 
motsvarande 500.000 kr i pengar, arbete och 
material. Av dessa finns 155.000 kr redan på 
vårt bankkonto. Vi har nu således totalt fått 
ihop ca 10% av den beräknade produktions-
kostnaden, bra att kunna redovisa i 
förhandlingarna med låneinstituten. Stort tack 
för detta! Är det någon som vill bidra 
ytterligare så hör gärna av er till Conny 
(74101, conny.wiktor@strodata.se) 
 

Föreningen har en egen flik på 
www.norrastro.se där du kan gå in och få mer 
och aktuell information. Har du några frågor 
eller vill engagera dig i föreningen hittar du 
kontaktuppgifter till styrelsen där.  
Välkommen som medlem! 
 
 
 
 
 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  

2012-08-15. 
 

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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AANNNNOONNSSEERR  
 

Kaniner uthyres 
Vill du hyra en kanin över sommarlovet. 
Kanin med bur kostar 200 kr att hyra. 
Kontakta Elna Warnhag 044-74172 
 

 

Bord till salu 
Skolhusföreningen har ca 30 st bord typ 
Sundo Skolbord till salu 

 
Borden säljs för 200 kr stycket eller 300 kr för 
2 bord. Kontakta Ann Lavesson  044-74003 
 

 

 

Samlarloppis i N Strö skola 
sälj ditt överflöd 

hyr en plats i Strö skola 
Tid: 28 och 29/7 2012 kl. 11-15 

Anm. till Ann Lavesson 
Tel 74003 senast 20/8 2012 

 

 

 

Efterlysning! 

 
Norra Strö Hembygdsförening önskar låna 
baby-kläder, dopklänningar och dopminnen 

av äldre modell för att använda till utställning i 
Hembygdsgården vid sommarfesten den 

 26 augusti. Kläderna önskas vara namnade. 
Vill vill gärna ha sakerna till Britt-Louise 
Håkansson 044-74026  innan 1 augusti. 

Tack på förhand! 
 

 

Boule  
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 
 

 

 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

Fiber till Norra Strö 
 

Projektet fiber till byn går framåt. Under våren 
har en projektplan tagits fram som ingår i 
ansökan till Länsstyrelsen om stöd. Största 
problemen har varit att få fram prisuppgifter 
till den budget som också ingår i ansökan.  
För några veckor sedan blev ansökan till slut 
komplett och den ligger nu hos Länsstyrelsen 
för beslut. I skrivande stund har en del 
kompletterande uppgifter också lämnats på 
begäran. Det har under våren också öppnat 
sig möjligheter för s.k. Kanalisationsstöd från 
Region Skåne. Ansökan om detta stöd har 
också gjorts. Det här med olika stödformer 
och offentliga medfinansieringar kan vara 
mycket komplicerat. Som väl är tar 
Länsstyrelsen på sig samordningsansvaret 
för samtliga stödformer när det gäller IT-
utbyggnad på landsbygden.  
 

En hel del bybor har också haft besök av 
styrelseledamöter som förklarat fördelarna 
med anslutning och erbjudit medlemskap i 
den ekonomiska föreningen. Styrelsen har 
satt som mål för projektet att 100 fastigheter 
ska anslutas. Man är ännu inte riktigt uppe i 
detta antal, och det finns fortfarande 
möjlighet att ansluta sig. Att många ansluter 
sig är en förutsättning för att stöd ska beviljas 
och för att priset ska kunna hållas lågt. När 
beslut om stöd erhållits och projektering ska 
upphandlas är det de som blivit medlemmar 
som ges möjlighet till anslutning.  För övriga 
kan det vara högst osäkert eller för sent att 
ansluta sig då. Åtminstone till samma 
förmånliga kostnad som nu utan fullt pris utan 
bidragen blir nog det som gäller för dem. 
 

Korta fakta: 
Norra Strö Fiber ek.för. kommer att bygga 
och förvalta fibernätanläggningen. 
Medlemmarna betalar en insats i föreningen. 
För denna insats blir man delägare i 
anläggningen och får tillgång till 
anslutningspunkt i sin fastighet. 
Till denna punkt kan man sedan abonnera på 
data, TV och telefoni. Allt i samma 
abonnemang. Föreningen kommer att ha en 
mindre årlig medlemsavgift för att kunna 
finansiera drift och underhåll som till största 
del består i att ha en beredskap om något går 
sönder. 
 

 

"För en generation sedan behövde 
människor vila efter avslutad arbetsdag. 

Nu behöver de motion." 
 


