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Nu är sommarvärmen 
äntligen här… 

 

 
Efter en härlig och solig helg sitter vi i 
redaktionen här på söndagskvällen och 
skriver sommarens Ströblad och ser framför 
oss sköna aktiviteter och ledigheter i en 
angenäm mix växa fram. Här i bygden sjuder 
det av aktiviteter oavsett om det är sommar 
eller vinter. 
 
Bygden behöver aktiva innevånare för att 
fortsätta vara den attraktiva bostadsort som 
den nu är. Skolhuset behövs för att vi fortsatt 
ska kunna anordna aktiviteter och samlas för 
små och stora kalas. Men skolhuset behöver 
omvårdnad så kom och hjälp oss renovera 
fönster den 10 juni. Om du vill veta mer om 
bygden så har du nu möjlighet att lära känna 
din hembygd på cykel den 3 juni. Utöver detta 
återkommer många sommaraktiviteter i år; 
midsommarfrukost, boule vid skolan mm. I 
höst återkommer Zumban och då kommer 
även nyheten filmvisning. 
 
Så långt möjligt håller vi på Ströbladet oss till 
sanna nyheter och information så långt som 
möjligt, även om det nuförtiden är rysligt 
populärt även med Fake news, men så 
moderna avstår vi från att vara.  
 

 
Vi önskar er en härlig sommar, men 

först en stunds trevlig läsning! 
TÇÇxÄ|x g|ÄÄÅtÇ? TzÇxàt jtÜÇ{tz 
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Tack! 
 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit 
inblandade i initiativet till cykelturerna. Det är 
härligt att se att folk engagerar sig i byn och 
dess minnen! Jag kunde dessvärre ej själv 
delta, men hoppas att det blir fler härliga 
cykelturer i framtiden!  
 

Mvh Lotta Bjärlestam 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 
 

 
Maj 

 

tor 25 maj Gökotta vid Linbastan i Kålaberga 
kl 9 Medtag kaffekorg 

fre 26 maj Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

sön 28 maj Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

Juni 
 

lör 3 jun Lär känna din hembygd Cykeltur 
samling vid kyrkan kl 13, se annons 

mån 5 jun Kvällsmässa i Strö kyrka 
kl 19 

fre 9 jun Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

lör 10 jun Skolhusföreningen fönster- 
renovering i Strö skola kl 9-15 

sön 18 jun Högmässa i Strö kyrka 
kl 9.30 

ons 21 jun Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

fre 23 jun Midsommarfrukost  
vid Strö skola kl 9, se annons 

sön 25 jun Sommarmusik i Strö kyrka 
kl 19 

ons 28 jun Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

tor 29 jun Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.20-16.40 

Juli 
 

sön 2 jul Hembygdsföreningen 
Öppet hus i hembygdsgården 
Övarp kl 14-17 
Fikaservering 

ons 5 jul Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

mån 10 jul Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.20-16.40 

ons 12 jul Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

tor 13 jul Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.20-16.40 

sön 16 jul Gudstjänst i Strö kyrka 
kl 9.30 

ons 19 jul Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

ons 26 jul Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

tor 27 jul Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.20-16.40 

sön 30 jul Hembygdsföreningen 
Öppet hus i hembygdsgården 
Övarp kl 14-17 
Fikaservering 

sön 30 jul Sommarmusik i Strö kyrka 
kl 19 

Augusti 
ons 2 aug Boule 

vid Strö skola kl 18.30 
ons 9 aug Boule 

vid Strö skola kl 18.30 
sön 13 aug Friluftsgudstjänst  

kl 14 
ons 16 aug Boule 

vid Strö skola kl 18.30 
sön 20 aug Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
ons 23 aug Boule 

vid Strö skola kl 18.30 
sön 27 aug Högmässa i Strö kyrka 

kl 9.30 
sön 27 aug Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
ons 30 aug Boule 

vid Strö skola kl 18.30 
September 
sön 3 sep Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
lör 9 sep Strödagen 

Strö Hembygdsgård 13-16 
 

Kom och renovera 
fönster i Strö skola 

 

10 juni kl. 09.00-15.00 
 

Strö skolas fönster behöver renoveras. Första 
tillfället blir den 10 juni kl 09-15. Ta chansen 
att byta erfarenheter eller lära dig hur man gör 
inför att det är dags för renovering av dina 
egna fönster. Samtidigt gör du en insats för 
underhållet av Strö skola. Skolhusföreningen 
bjuder på en lättare lunch. 
 
Välkomna! Skolhusföreningen 
 
 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN 
Lämna oss gärna material och annonser före 

presstopp 17/8 
 

Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening 
 
Adress:  Norra Strö skolhusförening, Ströbladet 
 c/o Agneta Warnhag, Strövägen 88, 291 95 Färlöv 
 
Redaktion: 
Agneta Warnhag  tel 741 72,  e-post: agneta.warnhag@gmail.com 
Annelie Tillman tel 740 33,  e-post: annelie@christensen.nu 
Anders Nylander  tel 741 40,  e-post: anders.nylander@nylan.se 
(Ansv. utgiv) 
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Föreningsnytt 
 
 

Lär känna din 
hembygd! 

 

3 juni kl. 13.00 
 

Vi är några hembygdsvänner som gör 
utflykter med cykel till intressanta platser i 
bygden. Meningen är att lära känna bygdens 
alla ”smultronställen”, och sådana finns 
många. Ingen föranmälan och inga 
kostnader. Unga som gamla är lika 
välkomna. Lördagen den 3 juni beger vi oss 
till Tippelsten och Komarken. Samling på 
kyrkans parkering kl. 13.00. Ta med egen 
fika. Har du frågor, ring 044-740 36.  
 
Välkomna alla intresserade! 
Nils-Lennart Persson, Stina Nilsson, Olof 
Westerdahl och Bertil Tillman 

 
 
 

En vädjan till  
byns hundägare! 

 
 

Vi bor på landet där reglerna är färre och 
friheten större än i stan men vissa saker måste 
man ändå göra, t ex klippa gräset mellan 
vägen och sitt staket. Då är det väldigt äckligt 
om någon lämnat kvar hundbajs som flyger 
omkring. Därför vore det snällt om alla byns 
hundägare kan plocka upp efter sina fyrfota 
kompisar. För allas trevnad. 
 
Tack för hjälpen! 

 
 
 

 
 

 

Föreningsnytt 
 
 

Zumba med 
styrketräning 

 

Söndagar kl. 10.00-11.00 
 

Alla är välkomna att komma och prova på 
Zumba med styrketräning i Strö skola. Vi 
startar höstterminen den 20 augusti kl.10.00-
11.00. Därefter varje söndag samma tid.  
Vi fortsätter med samma professionella 
ledare. Avgift 1.000 kr. Om du enbart vill 
styrketräna, enbart vill träna Zumba eller om 
du pga arbete eller annat endast kan en 
tredjedel av gångerna, är priset 600 kr. För 
anmälan och mer information ring till Kerstin 
Hallenborg 044-741 01, 0705-936377 eller på 
info@norrastro.se.  
 
Välkomna! Skolhusföreningen 
 
 
 

Strödagen är 
tillbaka! 

 

Välkommen att se vad våra lokala hantverkare 
och konstnärer har gjort sedan sist. Shoppa 
närproducerade presenter, fika och lyssna på 
livemusik.  
 

 
 

Strö Hembygdsgård 
Lördagen den 9 september kl 13 – 16 

 

Sitter du på kammaren och skapar?  
Ta chansen att visa upp vad du kan! 
 

Hur? Ställ ut/sälj på Strödagen 
Pris? 50 kr/utställare + en vinst till 
  lotteriet 
Anmälan Ann Lavesson 0479-140 03 
 Karolina Holmgren 072-182 39 93 
 Ulla Jönsson 070-771 02 42 
 

Hjärtligt välkomna! 
N Strö Hembygdsförening 
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Annonser 
 
 
 

 

Spela Boule  
i Strö Skola 

 

Onsdagar kl. 18.30 
 

 

 
 

Varje onsdag kl. 18.30 spelar vi boule vid 
Strö skola. Vi startar den 21 juni. För mer 
information, kontakta Stina Nilsson,  
tel 044-740 08 
 

Alla är välkomna! 
 
 

Om våra föreningar 
Från några av er som är relativt nya i vår bygd 
har vi fått frågan om vad "alla föreningar" i vår 
bygd gör och vad de är bra för så här kommer 
en superkort beskrivning av några av dem: 
 

• Norra Strö fritidshem och förskola är 
ett personal - och föräldrakooperativ 
Driver verksamhet, hyr lokaler av de 
två andra föreningarna nedan. 

• Norra Strö Utveckling Ek förening, 
äger och har byggt för egna och 
lånade medel förskolans byggnad, 
Kan bli en plattform för nya projekt 

• Skolhusföreningen, äger gamla 
skolhuset, inga lån, driver många 
aktiviteter för bygdens bästa 

 

Läs gärna mer på bygdens hemsida och fråga 
gärna någon i föreningarnas styrelser om ni vill 
veta mer. Vill ni ha fler artiklar - säg till oss :-)  

Ströbladsredaktionen 
 
 

’’’  
 

 

Annonser 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


