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Nu är vintern här och julen 
närmar sig med stormsteg 

 

Återigen håller du ett Ströblad i din hand! 
Hoppas du känner så, för det har vi i 
redaktionen under många år strävat efter att få 
Dig att känna. Bladet är fyllt med olika 
aktiviteter. När jag berättar för arbetskamrater 
om allt som händer i vår bygd blir de ofta 
avundsjuka. Alla dessa aktiviteter är möjliga 
efter som vi tillsammans hjälps åt att 
genomföra dem. Vi träffas, planerar och 
genomför. Allt för att få leva i en levande, rolig 
bygd där det är attraktivt att bo, ”Norra Strö 
med omnejd!”. När många hjälps åt blir det 
både roligt och vi lär känna varandra. Kom 
gärna och hjälp till med julfesten, se annons. 
 

I detta nummer har vi en notis om möjligheten 
att få vara med på produktionsmöte och även 
behovet av en ny redaktion till Ströbladet. Om 
du känner att du är intresserad tveka inte att 
höra av dig, det finns plats för många. Är du 
mer intresserad av vård av skolhusbyggnaden 
så finns det arbetsuppgifter även där. 
 

Vi på redaktionen önskar er alla en härlig 
vinter! 
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Få	Ströbladet	
via	e‐post	

 

För den som vill är det möjligt att få 
Ströbladet skickat till sin e-postadress. Gör 
din beställning till strobladet@norrastro.se så 
blir din adress upplagd i listan för utskick. 
 

Skolhusföreningen 
 

 

 
 
 

 

Strö lucia! 
 

Välkomna till luciatåg i  
Strö kyrka söndagen den  
10:e december kl 15.00 

 
 

 
 
 
 

Därefter blir det 

Julfest! 
 

I Strö skola från ca kl 15.30-17.00  
 
 

 
 
 

Kaffe och hembakt, barnlotterier, försäljning 
av julgrupper och kransar, dans kring granen 
och besök av tomten! Entré, gratis för de små  
och 40 kr för de stora. Överskottet från 
julfesten går till Världens barn. 
 
Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 
 

November 
 

sön 26 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 26 nov Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 

December 
 

sön 3 dec Gudstjänst i Strö kyrka 
kl 9.30 

sön 3 dec Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

ons 6 dec Lantlollor "Virka årets julklapp" 
i Strö skola kl 18.30 

tor 7 dec Julgrupper och kransar till julfesten 
tillverkning i Strö skola kl 18 

fre 8 dec Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 10 dec Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 10 dec Luciatåg i Strö kyrka och  
Julfest i Strö skola kl 15-17 
se annons 

tor 14 dec SPF Luciafest 
i Strö skola kl 14 Luciafirande  
och musikunderhållning 

sön 17 dec Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

fre 22 dec Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 24 dec Julbön 
i Strö kyrka kl 16.30 

sön 31 dec Nyårsbön 
i Strö kyrka kl 16.30 

Januari 
 

lör 6 jan Trettondedagsmusik 
i Strö kyrka kl 16 

sön 7 jan Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 14 jan Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

fre 19 jan Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 21 jan Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 28 jan Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 28 jan Tidningsskola 
i Strö skola kl 13 

sön 28 jan Taizégudstjänst 
i Strö kyrka 19 

Februari 
 

fre 2 feb Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 4 feb Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 11 feb Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 11 feb Högmässa 
i Strö kyrka 11 

ons 14 feb Skolhusföreningen 
årsmöte i Strö skola kl 18.30 
se annons 

fre 16 feb Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 18 feb Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 25 feb Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 25 feb Taizégudstjänst 
i Strö kyrka 19 

Mars 
 

fre 2 mar Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 4 mar Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

 
 
 

	

Hjälp	sökes!	
 

 

Skolhusföreningen behöver hjälp med 
genomförandet av julfesten! Du som vill hjälpa 
till med att baka till fikat eller att duka och ställa 
iordning lokalen – meddela Ingela Nilsson på 
e-post: ingela85@icloud.com eller på telefon 
0709-34 92 40. 
 

Tack på förhand! Skolhusförening 
 

 
 
 

	
	

Snabba	ryck! 
 

Ibland behöver Skolhusföreningen snabbt gå 
ut med information till medlemmar och andra 
som bor i området. Det kan gälla viktig 
samhällsinformation eller komplettering om 
aktiviteter. Du som ännu inte har anmält din 
e-postadress bör göra det till 
info@norrastro.se. Meddela även namn, 
adress och telefonnummer, så att vi säkert 
vet vilka som finns på adresslistan. 
 

Skolhusföreningen 
 

 
 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN 
Lämna oss gärna material och annonser före 

presstopp 26/1 
 

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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Annonser 
 

	

Norra	Strö	Fiber	
 

Telia/Skanova stänger ner telefonnätet och 
telestationen i Strö redan under maj 2018. 
 

    
 

Mobiltäckningen är som ni säkert vet väldigt 
varierande häromkring. Med fiberanslutning 
av din fastighet kan du förutom internet-
uppkoppling med högsta möjliga kapacitet, 
även få både telefoni- och TV-abonnemang. 
Norra Strö Fiber planerar under våren 2018 att 
genomföra kompletteringsetapp för fastigheter 
som ännu inte anslutits.  
 

Men det är bråttom att anmäla intresse! 
Med hänsyn till Ströbladets utgivnings-
dag gäller den 10 december. 2017 som 
senaste dag. 
 

Anmäl dig genom att skicka in Namn, adress, 
fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter 
som tel.nr. och e-postadress till 
fiber@norrastro.se . Det går också bra att 
kontakta undertecknad för mer information. 
 

Östen Warnhag, 0707 794 628  
Ordf. Norra Strö Fiber ek.för. 

 

 
 

	

SPF	Luciafest	
 

Torsdag 14 december 
kl. 14.00 

 
Luciafest samt musikunderhållning i Strö 

skola. Välkomna! Araslövs SPF 
 

 

 

 

Föreningsnytt 
 

	

Nu	tackar	vi	för	oss	
 

Året 1991 hände det många saker som 
egentligen inte alls känns så himla 
längesedan. Sångaren Ed Sheeran föddes, 
filmen ”När lammen tystnar” gick på 
biograferna, Pernilla Wiberg blev världs-
mästare i storslalom för första gången och cd-
spelaren utsågs till årets julklapp.  
Men den viktigaste lokala händelsen var nog 
att Anders Nylander och Helen Titoff gjorde 
det allra första numret av Ströbladet. 26 år och 
många nummer senare känner både Anders 
och vi andra i Ströbladsredaktionen att det är 
dags att lämna över stafettpinnen. Detta blir 
därför vårt nästsista nummer. Vi söker nu våra 
ersättare som vill bilda en ny redaktion.  
 

 
 

Den 28/1 kl 13 bjuder vi in dig som är 
intresserad av att ta över, vill veta mer om vad 
det innebär eller prova på. Inga förpliktelser 
Kom till Strö skola där vi tillsammans har 
trevligt och gör nästa nummer som antingen 
blir starten för något nytt eller det absolut sista 
Ströbladet? 
Hör av dig till någon av oss om du vill ha fika 
eller har andra idéer för framtiden! 

agneta.warnhag@gmail.com , 
annelie@christensen.nu  eller 

anders.nylander@nylan.se  
 

Ströbladsredaktionen 

 

 
	

	

Skolhusföreningens	
årsstämma	2018	

 

Onsdag 14 februari, kl. 18.30 
 

Skolhusföreningens medlemmar kallas till 
stämman i Norra Strö skola. Norra Strös alla 
invånare inbjuds också att delta på mötet. 
Information ges om vad som är på gång. 
Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjuds på 
kaffe och fika. 
 

Välkomna! Skolhusföreningen 
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Annonser 
 

	

Norra	Strö	Utveckling	
 

Norra Strö Utveckling arbetar för att höja 
livskvalitén för bygdens innevånare genom att 
driva projekt som inte ryms inom övriga 
föreningars verksamhet. Projekten ska drivas 
så att insatser ska ge avkastning och arbete 
ska ersättas. 
 

Föreningens första projekt är förskolan. Det är 
ett kommersiellt projekt i två steg. Föreningen 
har byggt huset och sedan förvaltar man samt 
hyr ut det till Fritidshemsföreningen som i sin 
tur driver förskoleverksamheten. Nästa steg är 
att bygga ett förråd till förskolan. 
 

 
 

Projektet blev möjligt för att det finns: 
1. Ett behov att fylla. 
2. Kunniga och driftiga människor i Norra Strö 
3. Vilja och förmåga att satsa kapital och tid 
4. Bra bankkontakter. 
 

Nu har föreningen cirka 50 medlemmar. 
Styrelsen består av Conny Wiktor, Agneta 
Warnhag, Lina Albinsson, Cliff Ekstrand och 
Jenny Sjöström.  
 

Föreningen vill och har som mål att fortsätta 
utveckla nya projekt. Det finns idéer i styrelsen 
och det finns säker många idéer bland 
invånarna i Norra Strö. Styrelsen tar gärna 
emot förslag, allt från rena idéer till mer 
genomarbetade förslag. 
 

Vill du bli medlem i föreningen eller förmedla 
en idé? Ta kontakt med någon i styrelsen. 
  

Norra Strö Utveckling ek för 
Conny Wiktor 
0705-93 60 00, conny.@wiktor.nu 

 

 

Zumba! 
 

Söndag 7 januari, kl. 10.00 Strö skola 
 

Den populära Zumban med styrketräning 
startar, därefter varje söndag kl.10.00-11.00. 
Avgift 1000 kr elller 600 kr för enbart Zumba 
eller styrka.  Samma professionella ledare. 
Anmälan till Kerstin Hallenborg 0705-93 63 77 
eller på info@norrastro.se 
 

Välkomna Skolhusförening 
 

 

Annonser 
 

 
 
 

Tillverka	
julgrupper	

 

7 december kl. 18.00 
 

 
 

Kom till Strö skola och tillverka julgrupper och 
kransar som sedan kommer att säljas på 
julfesten. Förhandsinlämning av krukor, fat 
etc till Jenny Birgersson veckan före. 
 

Välkomna! Skolhusföreningen 
 

 
 

	

Piano	bortskänkes	
 

Kontakta mig för mer information på e-post 
conny.wiktor@adderait.se eller på telefon. 
 

Conny Wiktor   044-620 34 02 
 

 


