Årgång 22

nummer 1

Våren på väg!

Vårnummer

Pingis

Snön ligger decimeterdjup utanför fönstret på
redaktionen och tangentljudet surrar från tre
tangentbord som går för högtryck. Här ska
det skrivas vårnummer - oavsett vädret
utanför och väderprognosens löfte om
lågtryck.
Aktiviteten i byn är på högtryck, om detta
råder det inget tvivel när kalendariet blir stort
och olika annonser konkurrerar om platsen.
När det är prat om lågkonjunktur i omvärlden
är det skönt att se så mycket aktivitet här i
N Strö, låt oss alla slå vakt om detta och
vårda det väl, betala t.ex. medlemsavgiften.

Vi är några stycken som spelar pingis ett par
gånger i veckan, ofta måndagar och
onsdagar, i Strö skola.
Är du intresserad?
Hör av dig till Ola Rolandsson 0768-868009 eller
Mårten Wiktor 0702-858721

Ungdomsverksamheten

Valborg
på Valleberg

Ha nu alla en riktigt skön vårvinter!
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Skolhusföreningens
årsstämma 2013
Hålls i Norra Strö skola (OBS)
torsdagen den 14: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.

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

Bygden egen hemsida

www.norrastro.se

Hjärtligt välkomna! Arr: Skolhusföreningen
info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Dags att betala: Alla personer, även just DU är hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen för år 2013. 100 kr för vuxen, 50 kr för barn BG 777-6545

2013

KALENDARIUM

må 25 mar Lantlollorna
Besök och pyssel på Humlalyckan,
samåkning från Strö skola kl 18.30

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

ti 26 mar

Februari
ti 5 feb

on 27 mar

ti 12 feb
on 13 feb
to 14 feb

sö 17 feb
on 20 feb
sö 24 feb
sö 24 feb
ti 26 feb
ti 26 feb
on 27 feb
to 28 feb

Mars
sö 3 mar
on 6 mar
to 7 mar
sö 10 mar
ti 12 mar
on 13 mar
sö 17 mar
sö 17 mar
ti 19 mar
on 20 mar
sö 24 mar
sö 24 mar

Stickcafé
i Strö skola kl 19-21,
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Skolhusföreningen
årsstämma i Strö skola,
kl 19, se annons
Zumba
i Strö skola kl 10-11
Kören Alegria
övar i Färlövs förs-hem kl 19.30
Zumba
i Strö skola kl 10-11
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21,
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Lantlollorna
Besök djursjukhuset i Hässleholm,
samåkning från Strö skola kl 18.30

fr 29 mar
lö 30 mar
sö 31 mar
sö 31 mar
sö 31 mar
April
må 1 apr
on 3 apr
ti 9 apr
ti 9 apr
on 10 apr
sö 14 apr
sö 14 apr
ti 16 apr

Zumba
i Strö skola kl 10-11
Kören Alegria
övar i Färlövs förs-hem kl 19.30
Flipperspel
kl 18-20, se annons
Zumba
i Strö skola kl 10-11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 9.30
Zumba
i Strö skola kl 10-11
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21,
Kören Alegria
övar i Färlövs förs-hem kl 19.30
Zumba
i Strö skola kl 10-11
Hembygdsföreningen
årsmöte i Hembygdsgården kl 14
kaffe och musikunderhållning
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lö 20 apr
sö 21 apr
ti 23 apr
on 24 apr
ti 30 apr
Maj
sö 5 maj

sö 5 maj
ti 7 maj
ti 7 maj

to 9 maj

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Granbacka Keramik
konstrunda öppet 10-18
Granbacka Keramik
konstrunda öppet 10-13
Granbacka Keramik
konstrunda öppet 10-18
Zumba
i Strö skola kl 10-11
Gudstjänst och invigning
av ny ambo i Strö kyrka kl 14
Granbacka Keramik
konstrunda öppet 10-18
Kören Alegria
övar i Färlövs förs-hem kl 19.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21,
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10-11
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Lantlollorna
Ölkunskap/provning i Hembygdsgården, Övarp kl 18.30
Skolhusföreningen fixardag i
Strö skola, kl 10-13, se annons
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 9.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Valborg
på Valleberg kl 19.30, se annons
Strödagen
i Hembygdsgården kl 13-16
se annons
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 17
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Lantlollorna
Upplever Våtmarken Adinal,
samåkning från Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen
Gökotta i John Maules backe kl 9.00

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

sö 12 maj

Växtcafé
vid Strö skola kl 14-16.30
se annons

ti 21 maj

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30

to 23 maj
to 30 maj

Spela flipperspel!
Välkommen att spela flipperspel
(5 spel finns) på Vinslövsvägen 185-21
torsdagen den 7 mars kl. 18-20.
Anmälan till mig, Patrik Kristoffersson,
Tel: 0738-262406. Kaffe eller saft ingår.
Om det finns intresse fortsätter vi med detta
på torsdagar framöver.
Hjärtligt välkomna! Arr: Norra Strö Pinball

Fiber i N Strö
I slutet av 2012 tillkom många nya
medlemmar så nu är vi ett av de större
fiberprojekten i Skåne av vår typ. Området
utökas geografiskt med Åraslöv med omnejd
och får därmed ytterligare 56 medlemmar. Vi
har nu drygt 170 medlemmar med totalt 190
fastigheter. Utökning av antalet medlemmar
och revideringen av ansökan har tagit lite
extra tid.
Nu
utarbetar
ett
konsultföretag
en
anbudsförfrågan
till
entreprenörer.
Underlaget
måste
kontrolleras
och
säkerställas av styrelsen. Inkomna anbud ska
värderas.
Slutligt
anbud
ska
sedan
presenteras och godkännas vid föreningens
stämma i vår. När detta är gjort tecknar
medlemmarna
bindande
avtal
med
föreningen och arbetet kan sättas igång.
Vi har påbörjat diskussion med bank
beträffande medlemslån.
För att genomföra projektet behöver vi bli fler
aktiva,
bl.a.
måste
vi
utse
s.k.
områdesansvariga som ska samla in avtal,
informerar fastighetsägare mm. Har DU
möjlighet att hjälpa till?

Föreningsnytt
Norra Strö Utveckling Ek.för.
Inget är som väntans tider…
Efter en massa bakslag trodde vi äntligen att
projektet börjat få fart. Men: bygglovet är
tyvärr överklagat. Igen. Den här gången till
Mark- & Miljödomstolen i Växjö. Under tiden
bedrivs förskoleverksamheten i tillfälliga
lokaler i Strö Skola.
Med tanke på vår lokala lilla baby-boom gör
styrelsen bedömningen att det finns
barnunderlag för de närmsta åren. Tillståndet
att bedriva verksamheten i tillfälliga lokaler är
inte heller tidsbegränsat. Därför tycker vi att
det är rimligt att fortsätta driva projektet
vidare på nuvarande tomt.
I väntan på dom från Mark- & Miljödomstolen
ska bygget planeras. Det är väldigt viktigt att
fortsätta bygga upp en trygg finansiering med
ett eget kapital. Vi räknar med att kunna ge
en ränta väsentligt över dagens bankränta,
en sund ekonomisk investering. Ta chansen
att göra en insats för bygden och få
avkastning, värva gärna någon till projektet!
Information och medlemsansökan finns på
hemsidan www.norrastro.se där hittar du
också kontaktuppgifter till styrelsen om du
har några frågor.

Växtcafé
Söndagen den 12 maj
kl. 14-16.30 i Strö skola.
Du skänker dina övertaliga växter och/eller
köper nya. Allt överskott går till
skolhusföreningen. Passa på att köpa en fika.
Det serveras bara hembakat.
Hjärtligt välkomna! Arr: Skolhusföreningen

Fixardag
Strö skola
20 april kl. 10.00-13.00
Medtag fikakorg och räfsa

Samtliga medlemmar har betalt 100 kr i
medlemsavgift men några avtal saknas. Vi
uppdaterar hemsidan efterhand som arbetet
fortlöper och framöver kommer vi även att
sända ut en "blänkare" via e-post vid viktigare
uppdateringar.
Norra Strö Fiber ek.för
hemsida: http://www.norrastro.se/fiber.html
e-post: fiber@norrastro.se
Lena tfn 740 04
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Hjärtligt välkomna! Arr: Skolhusföreningen

Tack!
Till alla som bidrog till Julfesten!
Överskottet

3 500 kr

har sänts till

Världens barn

www.norrastro.se

Skolhusföreningen
info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Annonser

Föreningsnytt

Varmt välkommen till
Karolina Holmgren

Inbjudan

Granbacka Keramik
Under hösten har jag renoverat min keramikverkstad och arbetsplats och försäljning ryms
nu under samma tak. Jag har inga bestämda
dagar som jag har öppet, med undantag av
Konstrundan (se tider i kalendariet). Men
öppet-skylten kommer hänga nere vid vägen
ofta i år! Vill du vara säker på att jag har
öppet så ring innan, är jag bara hemma så är
du välkommen på besök!
Adress: Granbacka, Värahultsvägen 77-13,
291 95 Färlöv. Tel 0721-823993, 044-72214
Karolina.holmgren@hotmail.com
www.granbackakeramik.n.nu

Hantverkare/konstnär
Sitter du hemma på kammaren och skapar?
Ta chansen att visa dina alster!
Hur? Ställ ut/sälj på Strödagen
När? Söndagen den 5 maj kl. 13.00-16.00
Var? Hembygdsgården i Övarp
Pris? 50 kr/utställare + en vinst till lotteriet
Anmälan! Till Ann Lavesson 740 03, snarast!
Mer information på hemsidan norrastro.se
Hjärtligt välkomna! N Strö Hembygdsförening

Ps. Du kan även hitta min keramik på
Livsväven, Tredalagatan 15 i Kristianstad.
Öppet mån-fre 12-18.

Välkommen till konst- och
hantverksutställning!

Strödagen
Söndagen den 5 maj, kl. 13.00-16.00
I Hembygdsgården i Övarp

Torvbrytning
Norra Strö Hembygdsförening planerar att starta
en studiecirkel om torvbrytningen på Källemosse i
Övarp. Start snarast!
Är du intresserad?
Kontakta Britt-Louise, tel. 74026.

Lokala hantverkare och konstnärer visar och
säljer sina alster! Live musik av bygdens
begåvade ungdomar! Färlövs scoutkår
erbjuder fika för både den hungrige och den
sötsugna. N Strö Hembygdsförenings fasta
utställningar är öppna.
Hjärtligt välkomna! N Strö Hembygdsförening
STRÖBLADSREDAKTIONEN

BOUL

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

Boule vid Strö skola startar 23 maj, där efter varje
torsdag kl 18.30
För mer information kontakta Christin Nilsson 04474045
Välkomna Skolhusföreningen
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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

www.norrastro.se

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

