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2018 
 Årgång 27 nummer 2 Sommarnummer 
 
 

Ströbladet lever vidare! 
 

Vi är fyra glada amatörer som tycker att 
Ströbladet är en alltför viktig informationskanal 
för att låta somna in. Därför tar vi över 
stafettpinnen från den avgående redaktionen. 
Vi tackar Agneta, Annelie och Anders för långt 
och utmärkt arbete.  
 

Till att börja med kommer du som läsare inte 
att märka någon större skillnad. Men efterhand 
som vi blir varma i kläderna kommer vi säkert 
att ändra på något. Framför allt tror vi att 
Ströbladet kommer att bli mer digitalt i 
framtiden. Därför kan det vara bra att redan nu 
anmäla om man vill ha Ströbladet via e-mail, 
se annons.  
 

Det kan också vara bra att anmäla sig till 
Skolhusföreningens maillista för ”Snabba 
Ryck”. Ifall någon samhälls- eller medlems-
information behöver skickas ut snabbt. Anmäl 
dig till info@norrastro.se. Skriv e-postadress, 
namn, adress och telefonnummer i e-brevet, 
så vi säkert vet vilka som finns på adresslistan. 
 

 

Redaktionen består numera av: 
 Magnus Nilsson, t.bruket@hotmail.com 

 Peter Rolandsson, prolandsson@gmail.com 

 Stina Rolandsson, stina@norrastro.se 

 Ulla Jönsson, ovarpsulla@live.se 
 

Har du synpunkter, tips eller annonser är det 
bara att höra av dig till någon av oss.  
 

En annan ändring är att Skanova lägger ner 
det gamla kopparnätet för telefoni och 
bredband. Vi har försökt luska lite i vad som 
händer efter den 31 maj.  
 

Nu när sommaren kommit galopperande vill 
man gärna vara ute i skog och mark. Vi 
påminner om allemansrätten. 
 

Trevlig läsning och Glad sommar! 
 

Magnus Nilsson, Peter Rolandsson,  
Stina Rolandsson, Ulla Jönsson 

 

 

 
 

Midsommarfrukost 

 

Fredag 22 juni kl. 09.00 
Strö Skola 

 
 

 
 

 

Kom och fira en traditionell 
midsommar i glada grannars lag! 

 

Ta med familjen, frukostkorgen, blom-
mor & grönt. Vi börjar med att klä 
stången tillsammans. Sen leder 
Christin och Jan Nilsson dansen till 
dragspelstoner. 
 

Välkomna! 
Skolhusföreningen 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 

Maj  

fre 25 maj Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 27 maj Zumba 
i Strö skola kl 10-11 

tis 29 maj Lantlollorna Boule a la France  
vid Strö skola kl 18.30 

ons 30 maj Skolhusföreningen styrelsemöte 
i Strö skola kl 19-21 

Juni  
sön 3 juni Gudstjänst i Strö kyrka 

kl 11-12 

tor 7 juni Öppet Hus på Fritids 
kl 16-19, se annons 

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

ons 13 juni Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

ons 20 juni Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

fre 22 juni Midsommarfrukost  
vid Strö skola kl 9, se annons. 

sön 24 juni Sommarmusik i Strö kyrka 
kl 19-20 
Glada Toner sjunger sommar-
sånger 

ons 27 juni Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

lör 30 juni Hembygdsföreningen Öppet Hus 
Hembygdsgården Övarp kl 14.00 

  

Juli  
ons 4 juli Boule 

vid Strö skola kl 18.30 

ons 11 juli Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

sön 15 juli Högmässa i Strö kyrka 
kl 11-12 

ons 18 juli Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

ons 25 juli Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

sön 29 jul Sommarmusik i Strö kyrka 
kl 19-20 
Kvintetten Hardefors med vänner 

sön 29 juli Hembygdsföreningen Öppet Hus 
Hembygdsgården Övarp kl 14.00 

Augusti  
ons 1 aug Boule 

vid Strö skola kl 18.30 

ons 8 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

sön 12 aug Friluftsgudstjänst i Strö 
kl 14-15 

ons 15 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

ons 22 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

sön 26 aug Gudstjänst i Strö kyrka 
kl 9.30-10.30 

ons 29 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

September  
ons 5 sep Boule 

vid Strö skola kl 18.30 
 
 

 

 
Boule vid Strö skola 

Onsdagar kl. 18.30 
 

Vi fortsätter att spela boule vid Strö skola på 
onsdagskvällarna. Start den 13 juni.  
 

Stina Nilsson lämnar över stafettpinnen till 
Ingrid Johnsson. Tack Stina, för ditt goda 
arbete! 
 

Vill du veta mer, kontakta Ingrid på  
070-579 53 09. 
 

Alla är välkomna! 
 

 
 

 
 

Öppet hus på Fritids! 
 

Skolträdgård, gympasal, skog eller pyssel-
hörna? På Fritids i Norra Strö bestämmer vi 
tillsammans vad vi ska göra på eftermid-
dagarna.  
 

Torsdagen den 7 juni kl 16-19 har alla familjer 
som är nyfikna på vår fritidsverksamhet chans 
att komma och hälsa på.  
 

Välkomna! 
Jenny, Frida och Tobias 

www.strobarn.se 
 

 

http://www.strobarn.se/
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Föreningsnytt 
 

 
Lägesrapport från 

Norra Strö Utveckling 
Ekonomisk förening 

 
Norra Strö Utveckling ska verka för att 
utveckla Norra Strö genom att driva projekt 
som inte ryms inom övriga föreningars 
verksamhet. Projekt ska drivas så att 
medlemsinsatser ger avkastning och allt 
arbete ska ersättas. 
 
Målsättningen är att fortsätta utveckla nya 
projekt. Styrelsen tar gärna emot förslag, allt 
från rena idéer till mer genomarbetade förslag. 
 
Vi är väldigt glada för att Ströbladet lever 
vidare. Ett stort tack till den avgående 
redaktionen, för ett stort arbete. Samtidigt 
önskar vi den nya redaktionen lycka till. 
 
Föreningen hade årsstämma den 19/4 2018. 
Sittande styrelse blev omvald och dessutom 
har vi glädjen att hälsa Magnus Pehrsson och 
Minna Romell välkomna som nya 
styrelsemedlemmar. 
 
Styrelsen består av:  

 Conny Wiktor, Ordförande 

 Magnus Pehrsson, Vice Ordförande 

 Lina Albinsson, Sekreterare 

 Agneta Warnhag, Kassör 

 Cliff Ekstrand, Ledamot 

 Jenny Hedlund, Suppleant 

 Minna Romell, Suppleant 
 
Föreningens pågående projekt är att bygga ett 
förråd i två delar. En större del till förskolan 
och en mindre till oss själva. Föreningens 
förråd kommer bland annat att användas för 
utrustning till bollplanen. När du läser detta 
beräknas förrådet stå färdigt. 
 
Vi har också börjat titta på möjligheten att 
installera solceller på förskolans tak. Det kan 
eventuellt bli nästa projekt.  
 
Vill du bidra? Ta kontakt med någon i 
styrelsen. 
 

Norra Strö Utveckling ek för 
Conny Wiktor, ordförande 

0705-93 60 00, conny@wiktor.nu 
 

 

Föreningsnytt 
 

 

 
 

Historik N Strö Utveckling: 
Föreningens första projekt var förskolan i 
Norra Strö. Det är ett kommersiellt projekt i två 
steg, byggfas och förvaltningsfas. Föreningen 
har byggt huset och hyr nu ut det till 
Fritidshemsföreningen, som i sin tur driver 
förskoleverksamheten.  
 

Projektet blev möjligt tack vare att det fanns 
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 
 

 
 

Ströbladet via e-post 
 

Ju fler som väljer att få Ströbladet som en pdf 
via e-post, desto bättre för miljön. Det går åt 
både mindre papper och mindre bensin. Gör 
din beställning till strobladet@norrastro.se så 
blir din adress upplagd i listan för utskick.  
 

Skolhusföreningen 
 

 
 

Stopptider Ströbladet 
 

Redaktionen vill gärna ha information, om 
aktiviteter och arbete, från bygdens alla 
föreningar. För att underlätta planeringen har 
vi gjort en utgivningsplan. Vi tänker oss att den 
ska löpa från år till år, men förbehåller oss 
rätten att justera den om det behövs. 
 

Period Manusstopp Utgivningsdag 

1/1 – 31/3 4/12 29/12 
1/4 - 30/6 4/3 25/3 
1/7 – 30/9 4/6 25/6 
1/10 – 31/12 4/9 25/9 
 

 
STRÖBLADSREDAKTIONEN 

 

Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening 
Adress:  Norra Strö skolhusförening, Ströbladet 
 c/o Ulla Jönsson, Strövägen 77, 291 95 Färlöv 
Redaktion: 
Magnus Nilsson  tel 0709-52 85 42, e-post: t.bruket@hotmail.com 
Peter Rolandsson tel 0733-80 01 70, e-post: prolandsson@gmail.com 
Stina Rolandsson tel 0702-09 56 96, e-post: stina@norrastro.se 
Ulla Jönsson tel 0707-71 02 42, e-post: ovarpsulla@live.se  
(Ansv. utgiv) 
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Redaktionellt 
 

 

Telenätet läggs ner! 
 

Skanova är Telias nätbolag och äger det 
analoga kopparnätet i Sverige. De anser att 
kopparnätet i N Strö inte längre är driftsäkert 
och väljer att lägga ner det den 31 maj 2018. 
 

För oss boende återstår då två alternativ: IP-
telefoni via fibernätet eller mobiltelefoni med 
den varierande täckning som finns i byn.  
 

Trygghetslarm 
När Skanova stänger ner det analoga 
telenätet påverkas du som har analogt 
trygghetslarm. Kristianstads kommun 
rekommenderar dig att kontakta dem snarast, 
för att hinna få en ny mobilbaserad lösning, 
innan övergången sker. 
 

Du når dem på tel 044-13 21 38. 
 

Redaktionen 
 

 

 

 

Allemansrätten 
 

Nu är äntligen våren och snart sommaren här 
med värme och grönska! 
 

Vi vill gärna påminna om allemansrätten och 
dess fantastiska möjligheter att vistas i skog 
och mark. Vi har alla tillgång till vår natur och 
de flesta av dess tillgångar i form av bär, 
blommor och svamp. Det är också tillåtet att 
campa eller att kanske ta en härlig cykeltur i 
vår vackra natur. 
 

Tänk på att vara varsam med naturen och våra 
rättigheter. Det kan till exempel vara en god 
idé att tänka efter lite extra innan man väljer 
att göra upp en eld, eller att höra av sig till 
markägaren innan man planerar någon form 
av organiserad verksamhet.  
 

Med detta sagt önskar vi er en glad sommar 
med många härliga stunder ute i naturen. 
 

Redaktionen 
 

 

 

 Ingen telefon! 
När telestationen i Norra Strö nu 
stängs ner av Skanova, kommer 
den fasta telefonen i Norra Strö 
Skola inte att ersättas. 
 

Vi hänvisar våra hyresgäster till 
egna alternativa lösningar. 
 

Skolhusföreningen 
 

 

Annonser 
 

 

 

Zumba med styrketräning 
 

I slutet av augusti startar Zumban för hösten. 
Vi fortsätter på samma tid: söndagar kl 10-11 
i Strö skola. Varje vecka är det både 
styrketräning och Zumba. Möjlighet finns att 
träna enbart styrka eller enbart Zumba. Avgift 
1000 kr eller 600 kr för enbart zumba eller 
styrketräning. Anmäl ditt intresse redan nu till: 
Kerstin Hallenborg 070-593 63 77. 
 

Välkommen! 
Skolhusföringen 

 

 
 

 
 

Karolina Keramik 
Välkommen att besöka min keramikverkstad 
på Granbacka i Övarp! En personlig kopp till 
dig själv eller en present till en vän? Kontakta 
mig så öppnar jag!  
 

Värahultsvägen 77-13, Tel 0721-82 39 93 
Facebook: Karolina Keramik, 
Instagram: @karolinakeramik 

www.karolinakeramik.se 
 

 

 
 

Diskmaskin till salu! 
Fullt fungerande ”Bosch Supersilence”. Utbytt 
pga renovering av köket. Pris 500 kr.  
Ring Kerstin 070-593 63 77 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.karolinakeramik.se&data=02%7C01%7C%7C1da07242ad504e302c5608d5b0704470%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636608918761896857&sdata=urE6vCFFF4TfClWBtWyaMvRFUgKGZCtdLGmsjEifaDw%3D&reserved=0

