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Hiirliga Sommar! 
Det kanns som att vi redan ar mitt i sommaren , 
varmen har vi redan haft i flera veckor. Men 
vad resten av sommaren bjuder i form av 
vader och vind vet man ju aldrig. Vi hop pas att 
det blir ett sommarvader som alia kan njuta av, 
bade vaxter, djur och vi manniskor. 

Detta sommarnummer bjuder pa nagra 
aterkommande aktiviteter och lite nytt. 
Bokbussen stannar vid I<yrkan, vi ater 
midsommarfrukost och boulen fortsatter som 
tidigare. Nytt for i ar ar att det gar att prova pa 
Yoga i Stro skola i augusti. I augusti drar aven 
Zumban igang igen. Hoppas att just du ska 

Argan 25 nummer 2 Sommarnummer 

I 

hitta nagot som passar dig. 

Vi skriver ocksa lite om Jattelokan och andra 
invasiva arter so", ar ett problem aven i var 
trakt. Las mer i artikel i detta nummer. 

Vi onskar er alia en riktigt skon sommar!? 

Annelie Tillman, Agneta Warnhag, 
& Anders Nylander 

Tack! 
Start tack till er fa entusiaster som hjalpte till 
att renovera tre av gymnastiksalens fonster 
vid Stro skala . Manga fonster aterstar och vi 
ser fram emot att fler kan hjalpas at med 
detta under det narmaste aret. 

Mvh SkolhusfOrening 

-

Fredagen den 24 juni kl. 09.00 
firar vi midsommar i Stro! 

Vi samlas vid Stro skola for en gemensam 
midsommarfrukost. Tillsammans klar vi 

midsommarstangen, dansar och fikar i det 
grona. Ta med frukostkarg samt blommor 

och gront till stangen . 

SkolhusfOrening 

Spela Boule 
i Stro Skola 

Onsdagar kl. 18.30 

Varje onsdag kl. 18.30 spelar vi boule vid 
Stro skola. Vi startar den 15 juni och hailer pa 
till den 24 augusti. For mer information , 
kontakta Stina ~Iilsson, tel 044-74008 

Alia ar valkomna! 
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KALENDARIUM 
Vi reserverar ass for eventuella andringar 
ach felaktigheter. 

Juni 
fre 10 jun 

ons 15 jun 

ons 22 jun 

fre 24 jun 

son 26 jun 

ons 29 jun 

Juli 
son 3 jul 

ons 6 jul 

tor 7 jul 

son 10 jul 

ons 13 jul 

ons 20 jul 

tor 21 jul 

son 24 jul 

ons 27 jul 

son 31 jul 

son 31 jul 

Augusti 
ons 3 aug 

tor 4 aug 

ons 10 aug 

ons 17 aug 

tor18aug 

son 21 aug 

Bokbussen stannar vid Stro kyrka 
kl 15.20-15.50 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 

Boule 
vid Stro skola k118.30 
Midsommarfrukost 
vid Stro skola kl 9, se annons 

Sommarmusik i Stro kyrka 
kl 19, Jakob Svensson m fl sjunger 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 

Hembygdsforeningen 
Oppet hus i hembygdsgarden 
Ovarp k114-17 
Kaffeservering 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 
Bokbussen stannar vid Stro kyrka 
kI16 .30-16.50 
Gudstjanst i Stro Kyrka 
kl14 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 
Bokbussen stannar vid Stro kyrka 
kI16 .30-16.50 

Friluftsgudstjanst i Norra Stro 
kl 14 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 
Sommarmusik i Stro kyrka 
kl 19, Anders Anton sang till gitarr 

Hembygdsforen ingen 
Oppet hus i hembygdsgarden 
Ovarp k114-17 
Kaffeservering 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 

Bokbussen stannar vid Stro kyrka 
kI16 .30-16.50 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 

Boule 
vid Stro skola kl 18.30 

Bokbussen stannar vid Stro kyrka 
kI16.30-16.50 

Zumba 
i Stro skola kl 10 - 11 

tis 23 aug Yoga i Stro skola 
kl 19, se annons 

ons 24 aug Boule 
vid Stro skola kl 18.30 

son 28 aug Zumba 
i Stro skola kl10 - 11 

tis 30 aug Yoga i Stro skola 
k119, se annons 

September 
son 4 sep Zumba 

i Stro skola kl 10 - 11 

Nyhet! y~ 

V Norv St'v6! 


Undersoker om intresse finns fbr en yoga
grupp i Stro skola. Vi borjar med tva 
introduktionspass tisdagen den 23 augusti 
och tisdagen 30 augusti klockan 19.00. Om 
intresse finns fortsatter passen som tidigare 
med en kostnad pa 100kr/gang. 

Yogan som leds ar en kombination mellan 
Ashtanga och Yinyoga och passen 
anpassas alltid efter gruppen. Ashtanga som 
ger kroppen energi och styrka . Yinyoga som 
stretchar muskier, bindvav och loser upp 
blockeringar. 

Ett pass ar 1,5 timme och avslutas med 
avslappning. Det finns Yogamattor for 
utlaning men ta med en filt. Kom nagra 
minuter innan. Meddela garna via mobil eller 
sms om ni kommer eller har fragor pa 0709
740672 

Arr: Daniel Emitslof 
Certifierad Yogainstruktor 

STROBLADSREDAKTION EN 
Lamna oss garna material och annonser fore 

presstopp 27/5 
Slr6bladel ulges av Norra Slr6 skolhusfdrening 

Adress: Norra Sird skolhusf6rening. SIr6bladei 
cia Agnela Warnhag. Str6vagen 88. 291 95 Farl6v 

Redakldrer: 
Agneta Warnhag lei 741 72, e-post: agnela.warnhag@qmail.com 
Annelie Tillman lei 740 33, e-post: annelie@chrislensen .nu 
Anders Nylander lei 74140, e-post: anders.nylander@nylan.se 
(Ansv.utgiv) 
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Strobladsredaktionen 


Invasiva arter i Skime 
Mardhund, vresros, sjbgull och jattebalsamin 
- det ar nagra exempel pa de 18 invasiva 
arter som hotar de skanska ekosystemen 
enligt Lansstyrelsen i Skanes rapport. 
ht1p :/lwwvl.la nsstyrelsen. se/ska ne/Sv/nyheler/20 16/Pag es/ny
rapport -om-i nvasiva-a rter -i-skane .aspx 

Vi i strbbladsredaktionen viii hjalpa till att 
sprida kunskaper om tva av dem, som vi ofta 
ser har i var bygd, Jattelokan och 
Mbrdarsniglar, och fbr Jattelokan har man 
aven antagit en strategi vilket ger oss 
markagare en skyldighet att hjalpa till med att 
bekampa demo Det ar framfbrallt vaxtens 
storlek och tata vaxtsatt som hotar den 
biologiska mangfalden eftersom den skuggar 
och konkurrerar ut annan vaxtlighet. 
Jattelokan innehaller dessutom vaxtsaft som i 
kombination med solljus kan ge svara 
brannskador och eksem. 

I{ Strategi jatte/oka 
Pa grund av vaxtens negativa inverkan pa 
bade den biologiska mangfalden och 
manniskors halsa ar det viktigt att begransa 
dess spridning. Med tanke pa dess 
spridningsformaga ar det klokt att ta ett 
helhetsgrepp pa bekampningen - bade pa 
statlig, kommunal, mellankommunal och 
privat mark. Detta for att sakerstalla att 
jattelokan inte sprids ytterligare och for aft 
successivt minska befintliga bestand. " 

Bekampning bbr ske 2 ganger per ar och 
bestand och maste paga under en fbljd av 
minst fem ar. Detta fbr att frbn kan ligga 7-8 
ar i marken utan att gro. 
Bekampning sker i fbrsta hand mekaniskt 
eller termiskt. 

Bekampning av sma plantor 
Fbrdelar med att bekampa 
jattelokan nar den dyker upp pa 
varen (i mars/april) ar att den ar 
latt att kanna igen och att den ar 
mer latthanterlig . Fbreslagna 
metoder: Uppgravning och 
rotkapning . 

Bekampning av medelstora 
plantor 
Nar jattelokan bbrjar bli stbrre 
(i maj) har stamdelarna och 

Bekampning av stora, blommande plantor 
I mitten till slutet av juni ar jattelokan 
fullvuxen och vissa individer bbrjar blomma. 
Blomman ar stor (ca 50 cm i diameter) och 
vit. Vid bekampning i detta stadie ska de 
blommande individerna prioriteras, fbr att 
fbrhindra att blomstallningen utvecklas till 
frbstallningar och bbrjar sprida vaxten vidare. 
Vid blommande jatteloka, tra en plastsack 
bver blomflocken. Efter detta kan stamen 
kapas. Det ar viktigt att inte lamna kvar 
blomflocken pa marken da den kan utvecklas 
och senare satta frb. Tag aven bort knoppar 
och slang dessa i plastsacken. Fbrslut 
sacken ordentligt och slang som brannbart 
avfall eller elda upp. 

Spanska skogssnigel - Mordarsnigel 
Spanska skogssnigeln, aven kallad 
mbrdarsnigel, kommer ursprungligen fran 
Spanien och Portugal. I Sverige patraffades 
arten fbrsta gang en 1975 utanfbr Helsingborg 
och det var genom import av vaxtmaterial 
som den tog sig in. Arten ar hermafrodit, 
vilket innebar att den ar tvakbnad , och kan 
befrukta sig sjalv och ge upphov till uppemot 
400 agg. Den spanska skogssnigeln ar 
numera etablerad i hela sbdra och mellersta 
Sverige och fbrekommer aven langs 
Norrlandskusten. 
Den spanska skogssnigeln livnar sig pa alia 
vaxter men fbredrar spada skott och knoppar, 
vilket resulterar i att den fbrstbr det mesta i 
vaxtvag . 
Det viktigaste ar att fbrhindra spridningen och 
det effektivaste sattet att bekampa den 
spanska skogssnigeln ar att plocka dem, 
lagga dem i en tat pase och slanga pasen i 
soptunnan . Det gar aven att avliva dem och 
kompostera eller grava ner demo Viktigt ar att 
tidigt pa varen fbrsbka eliminera de 

bvervintrande sniglarna, vilket 
innebar flera hundratal farre 
agg senare under sasongen. 

Om vi hjalps at i bygden 
Om vi hjalps at under en 
bestamd period och 
tillsammans gbr en insats 
kanske vi har mbjlighet att 
begransa utbredningen av 
dessa invasiva arter. Lat oss 
bbrja redan i ar, sniglarna har 
hittills i allafall haft vadret emot 

palroten har vuxit sig kraftigare. 

Markyta---------
10 em! --- sig och det kan ge oss ett 

Fbreslagna metoder: fbrsprang. 
Uppgravning och rotkapning, 
slatter, jordbearbetning, Strbbladsredaktionen 
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Foreningsnytt & Annonser Foreningsnytt & Annonser 


Kom och prova 
pa Zumba! 

Sondagar kl. 10.00 

Alia ar valkomna att komma och prova pa 
Zumba i Stro skola. Hbstterminen startar den 
21 augusti kl.1 0.00-11 .00. Darefter varje 
sondag samma tid. 
Vi fortsatter med samma professionella 
ledare. Anmalan till Kerstin Hallenborg 
044-741 01, 0705-936377 eller pa 
info@norrastro .se. 

Valkomna! 
Arr: Skolhusfbreningen 

Grannsamverkan 
i Norra Stro 

Nu ar var grannsamverkan igang och vi kan 

pa detta satt hjalpas at att fbrhindra brott. 


Om du inte blivit kontaktad las mer pa 

www.norrastro.se/qrannsamverkan eller 


kontakta oss via info@norrastro.se om du viII 

vara med eller fraga nagot. 


Ni kan aven las mer pa 
www.samverkanmotbrott.se 

Skolhusforeningen 

Medlemsavgift 2016 
En vanlig paminnelse till de som 

glomt. Det ar dags att betala 
medlemsavgiften for 2016 till 

skolhusforeningen 

Vuxen: 150 kr 
Unga till 20 ar: 50 kr 
Familj: 350 kr 

Betala in pa BG 777-6545 och skriv namn pa 
medlemmarna! Medlemsavgiften finansierar 
utgivningen av Strobladet, underhallet av Strb 
skola och mbjliggor de manga arrangemang 
som Skolhusfbreningen hailer i. Medlems
avgiften ger dessutom rabatterat pris nar ni viII 
hyra skolan. Skolan bokas hos Joel Tillman pa 
telefon 0702-052794. 

Skolhusforeningen 

Vi ses pa Strodagen 
i september 2017! 

Tack alia besokare och utstallare fbr en harlig 
StrOdag 2015! Vi som arrangerar har kommit 
fram till att man inte ska slita ut ens ett 
vinnande koncept. Darfbr kommer vi hadan
efter att arrangera Strodagen vartannat ar. 
Nasta gang blir i september 2017 . Hoppas att 
vi ses da - snyggare och starkare an 
nagonsin! 

Ha en skbn sommar! 
Ann, Karolina, Ulla 

En stilla bon till 
byns hundiigare! 

Hundar ar fina djur som man ska alska och 
skbta pa basta satt. Vi bor pa landet dar 
reglerna ar farre och friheten stOrre an i stan . 

Vissa saker maste man anda gbra - t.ex. 
klippa graset mellan vagen och sitt staket. 
Nar jag gor det tycker jag att det ar ganska 
ackligt att trampa i hundskit. 

Darfor viii jag be byns hundagare om att 
antingen ta upp skitarna efter sina fyrfota 
kompisar eller att overtyga dem om att "halla 
sig" tills ni kommer till en aker- eller angskant. 
Kanske extra viktigt att tanka pa framfor vara 
aldre grannars tomter. 

Tack for hjalpen! 
Ulla Jonsson 
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