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Sommar

Katarina Hamiltons Minnesfond
Styrelsen för Katarina Hamiltons Minnesfond tackar
för alla nomineringar och ansökningar till årets
stipendium. Vi har glädjen att meddela att vi i år
kommer att dela ut stipendium till två föreningar;
Norra Strö Hembygdsförening och Strö Backars IF.
Norra Strö Hembygdsförening
Föreningen främjar bevarandet av bygdens
kulturhistoria och bidrar till samanhållning på ett
mycket trevligt sätt. Vi vill med detta stipendium
uppmuntra till fortsatt verksamhet samt bidra till
renoveringen av Brygghuset.
Strö Backars IF
Vi ser Strö Backars IF och den planerade
multisportplanen bakom förskolan som ett mycket bra
initiativ för främjande av en aktiv och levande byggd.
Vi hoppas att detta stipendium kan bidra till
realiseringen av planerna.

Varmt välkomna med nya ansökningar nästa år!
Styrelsen i Katarina Hamiltons Minnesfond

Inget gemensamt postnummer
På Skolhusföreningens årsstämma 2019 lämnades
en motion in om att Skolhusföreningen skulle försöka
få till stånd att boende i byn, som tillhör Kristianstads
kommun, men har postnr i Vinslöv, skulle få byta
postnr till 291 95 Färlöv. Bl.a. för att man inte får
samhällsinformation från Kristianstads kommun, utan
från Hässleholms. Stämman beslöt att styrelsen
skulle ta tag i frågan. Östen Warnhag lämnade in ett
medborgarförslag till Kristianstads kommun i okt
2019. I maj i år kom ett tjänsteutlåtande från
kommunen.
Post- och Telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet.
PostNord är postoperatör. I tjänsteutlåtandet slår
kommunen fast att bara en postoperatör kan ansöka
om en ändring av postnr. PostNord har svarat
kommunen att de inte har sådana planer.

Bild: Katja Persson – Glatt boule-gäng trotsar covid-19.

Smultronställen
Vilken vår vi har haft! Tror aldrig jag tvättat händerna
så ofta, ens när jag jobbade i charken på ICA. De
flesta av bygdens aktiviteter har tyvärr blivit inställda
”pga Corona”. Boulen är en av få saker som
genomförs.
Nu när vi blivit ofrivilliga stugsittare är det bra att röra
på sig och umgås utomhus. Därför är detta nummer
en utflyktskarta med härliga cykelrundor och fina
platser att besöka. Mitt smultronställe är Hasse & Eva
Abrahamssons damm på väg mot Lunkeskog.
Kvällssol, fågelliv och en kopp kaffe... Stort tack till
Marie & Thomas Hjörring och Emelie Pehrsson för
era fina tips.
Allemansrätten i all ära, men vi sliter på naturen, så
var varsam. Ta med skräpet hem. Ta med
färdiglagad pic-nic. Tänd inte eld och grilla när det är
torrt. Om ni blir ett större sällskap – tänk på att få
markägarens tillstånd innan ni ger er ut.

Framför allt - njut av sommaren!
Redaktionen gm Ulla Jönsson

Kommun eller postoperatör kan ansöka om ändring
av postort. Man bedömer i detta fall att en sådan
ändring skulle innebära en ändring i utdelningsorganisationen. Bara postoperatörer kan ansöka om
detta. PostNord kommer inte att göra det.
Skolhusföreningens styrelse har beslutat att inte vidta
fler åtgärder i ärendet.
Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se, Kom gärna med idéer och förslag till info@norrastro.se
Hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen: 150 kr/vuxen, 50 kr/barn, 350 kr/familj. BG 777-6545

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-688 39 61
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Cykla eller vandra
till bygdens
torpruiner

14. Torpgrund Blinde Frans – Komarken: Frans
Andersson var svinskötare på Strö Gård. Blind
vid vuxen ålder troligen p g a starr.
15. Adinal Våtmark. FIKA
16. Hällkista: Rektangulär stenkammare som
gravplats, ca 2400–1500 f.Kr.

För några år sedan satte N Strö Hembygdsför- 17. Torpruin Kullasvennens: Dagsverkstorp. Sven
ening upp informationsskyltar vid många av
Nilsson bodde här 1901–1936 med hustrun
bygdens gamla torpruiner. Marie och Thomas
Ingrid.
Hjörring har motionerat cyklarna och ritat in alla
skyltar på kartan bredvid. Bra utflyktsmål nu när 18. Torpruin i Lunkeskog - Hills Nils: Soldaten Erik
Hill från Småland flyttade in 1834. Fick med
man ska hålla sig hemomkring och träffas
hustrun Anna bl.a. sonen Nils, f 1860, som kom
utomhus.
att kallas Hills Nils.
1. Torpruin på Övarp nr 5: Nils Lundqvist rev torpet
1908, tog med det och återuppförde det i
Åraslöv.

19. Torpruin i Lunkeskog – Fridvalls: Torpet brann
1946. Nils Fridvall friköpte marken.

2. Torpruin på Övarp nr 9: Torpet brann ner 1934.
Åtminstone tio personer som varit bosatta på
torpet utvandrade till Amerika.

20. Lunkeskogs Våtmark. FIKA

5. Torpruin i Västerskog: Fladhallatorpet =torpet på
den flata berghällen. Första torparen inflyttad
1860.

•

21. Torpruin på Övarp nr 12 - Träsko-Bengtans:
Bengta Nilsson f 1840, stark kvinna som arbetade
på olika ställen i bygden, mest utomhus.
3. Per Matts ruin: Huset brann 1946. Per Mattisson,
f 1868, var skomakare och gift med Sigrid. De
fick 13 barn
Tips på härliga cykelturer har kommit in från Emelie
4. Torp tillhörande Övarp 12:1: Wijk´s Bok. FIKA.
Pehrsson. Jag har inte ritat in på kartan, för då blir
Torpet brann 1912, sista boende var soldaten
den lite rörig. Hoppas ni förstår ändå. Annars blir det
August Svensson Wijk med familj.
både ben- och hjärngympa…

6. Hallastenarna: Stigen till vänster vid vändplats
sedan ca 75 m in i skogen.
7. Linbasta: För torkning av lin under hösten när
solen inte lyser tillräckligt för att torka linet
utomhus.
8. Kålaberga Mölla: Första möllan i Kålaberga
byggdes redan på medeltiden. Nuvarande
byggdes av godsägaren Lybecker på Strö Säteri.

•

•

•
9. Logehuset: Från 1700-talet. Genom en lucka
mot vägen togs en avgift upp av förbipasserande
”för allmännyttiga ändamål”.
10. GRILLPLATS, FIKA
11. Torpgrund Otto Olsson – Komarken: Huset
brann 1947. Herman Ekstrand med familj sista
boende.
12. Torpgrund Per Ols – Komarken: Per Olsson var
rättare på Almedal. Döttrarna Sigrid och Hilda,
”Per Ols Töser”, var sista boende.
13. Torpgrund Selins – Komarken: Joel Selin; f
1896; och hustrun Anna Svensson, f 1895, med
sju barn sist boende.

Wanåsrundan: Vill man ta en långtur kan man
gå in på www.kristianstad.se/cykla och skriva ut
en karta.
Matturen: Passa på att handla närproducerade
godsaker. Starta vid Strö kyrka, genom
Kålaberga till Göinge Fridhems Handelsträdgård,
tillbaka mot Åraslöv, sväng mot Vinslöv, till
Östergårds gårdsbutik. Tillbaka via Åraslöv.
Skogsturen: Börja vid Strö kyrka, kör genom
Strö gård och sväng in mot Donnationshuset,
mellan Uggleboa och Donnationshuset går en
skogsväg in till höger, följ den till Adinalsvägen,
sväng höger mot Strö kyrka.
Dammturen: Börja vid Strö kyrka, kör mot
Kålaberga, ta vänster in på Kvarnbergavägen,
fortsätt till Nygård, sedan till Rålambsdal, och
vidare till Roalövsvägen, sväng vänster mot Strö
men sväng in och fika vid Adinals dammar. Sen
hemåt igen.

Hoppas du får några härliga utflykter i
sommarsolen!
ANNONS:

Köpes!
HÄSSJESTÖRAR
cf.gronhagen@gmail.com
070-831 30 43
Carl-Fredrik Grönhagen
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KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
OBS! Med tanke på coronapandemin är det säkrast att
kontrollera med arrangörerna att evenemangen verkligen
blir av.

Juli
ons 1 jul
sön 5 jul
ons 8 jul
tor 9 jul
sön 12 jul
ons 15 jul
sön 19 jul
ons 22 jul
tor 23 jul
sön 26 jul
ons 29 jul
tor 30 jul
Augusti
ons 5 aug
tor 6 aug
sön 9 aug
ons 12 aug
ons 19 aug
ons 26 aug
lör 29 aug

September
ons 2 sep
sön 6 sep
ons 9 sep
sön 13 sep
ons 16 sep
ons 23 sep
sön 27 sep

Boule vid Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen Allsång vid Hembyggdsgården. Tid meddelas senare.
Boule vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.05-15.25
Högmässa i Strö kyrka kl 11
Boule vid Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen Invigning av
Brygghuset kl 14.
Boule vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.05-15.25
Sommarmusikgudstjänst i Strö kyrka
kl 19
Boule vid Strö skola kl 18.30
Kyrkvisning med fika i Strö kyrka kl 18

Boule vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.05-15.25
Friluftsgudstjänst vid Abrahamssons
dammar, Lunkeskogsvägen kl 14
Boule vid Strö skola kl 18.30
Boule vid Strö skola kl 18.30
Boule vid Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen
Kyrkogårdsvandring med Therese
Ericsson kl 11.
Boule vid Strö skola kl 18.30
Högmässa i Strö kyrka kl 11
Boule vid Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen Musteri vid
Hembygdsgården kl 14.
Boule vid Strö skola kl 18.30
Boule vid Strö skola kl 18.30
Taizégudstjänst i Strö kyrka kl 19

Nästa Ströblad
Period

1/1 – 31/3
1/4 - 30/6
1/7 – 30/9

Manusstopp

4/12
4/3
4/6

1/10 – 31/12 4/9

N Strö Utveckling ek för
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 insatser ska ge avkastning och arbete ska ersättas.

Att tillvaron kan kastas om så abrupt, inte bara för en
själv, utan för hela världen. Oavsett hur vi har
påverkats och hur tragiskt det är för många, så
kommer detta att ta slut. Förmodligen kommer det att
komma något gott ur det.
Norra Strö Utveckling hade årsstämma den 1/4 2020
med färre deltagare än vanligt. Mycket förståeligt.
Två viktiga beslut fattades:
1. Stämman gav styrelsen i uppdrag att titta vidare
på möjligheten att bygga hyresrätter på den mark
som ännu inte är använd.
2. Beslut fattades om att vi ska sätta upp solceller
på taket på förskolan.
För hyresrätter tar vi gärna emot förslag. Tanken är
att när vi fått in förslag så kallar vi till extrastämma för
att fatta beslut om hur vi går vidare.
Solcellsprojektet är igång och upphandling har skett.
Paneler kommer på plats under sommaren.
Styrelsen har blivit omvald och består av:
Conny Wiktor, ordförande, Magnus Pehrsson, vice
ordförande, Carolina Albinsson, sekreterare, Minna
Romell, kassör, Agneta Warnhag, Cliff Ekstrand,
ledamöter, Jenny Hedlund, suppleant

Vi önskar er en fantastisk sommar!
Vill du bidra? Ta kontakt med någon i styrelsen.
Norra Strö Utveckling ek för
Conny Wiktor, ordförande
0705-93 60 00, conny.wiktor@gmail.com
ANNONS:

Till salu!
Svart Whirlpool induktionshäll med Flexi cook.
Stl 580 X 510 mm. Mod ACM 828/BA. Pris 1000:-.
Saknar anslutningssladd, kan köpas i vitvaruaffär.
Christin Nilsson 044-74045
STRÖBLADSREDAKTIONEN

Utgivningsdag

29/12
25/3
25/6

25/9
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