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Vår

Bild Magnus Nilsson

Vart tog lyset vägen?

plan för hur vi behåller våra gatlyktor.

Kanske ska vi uppvakta kommunen med en hög
Det är nog fler än jag som tycker att Tolvevrian
namnunderskrifter? Vi betalar ju samma skatt som
har varit mörk i vinter. Först fanns en rutten
alla andra. Kanske ska vi uppvakta Trafikverket?
lyktstolpe, sen låg en ny fin ner och nu är den
Kanske är detta något för N Strö Utveckling att ta
helt borta???
tag i? Alla tankar och förslag emottages tacksamt.
Övarpsvägen och Strövägen är statliga vägar. Text Ulla Jönsson
Trafikverket är väghållare. Kristianstad kommun
Glad påsk och härlig vår!
har tillhandahållit vägbelysning med kommunala
Önskar
medel. MEN:
Magnus Nilsson, Peter Rolandsson,
Kristianstad kommun har som policy att driva
Stina Rolandsson och Ulla Jönsson
vägbelysning vid andra väghållares vägar – så
länge den fungerar. När den går sönder
repareras den inte av kommunen. Istället
erbjuder man väghållaren att ta över ansvaret
för vägbelysningen.
Trafikverket har som policy att bara
tillhandahålla vägbelysning på sträckor där det
är motiverat ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.
T.ex. skymda eller starkt trafikerade vägar.

Valborg på Valleberg inställt pga Corona

Hur vi än vänder och vrider på det, kan vi inte
hävda att vi har särskilt tät trafik genom våra
byar. Men det blir förfärligt mörkt på vintern.
Vi har många kloka och driftiga huvuden i byn.
Det är dags att vi slår ihop dem och tänker ut en
Annonsera i Ströbladet: Privatperson 25 kr,
Företag 125 kr. Sätts in på BG 777-6545

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-882 39 61

KALENDARIUM

Kyrkogårdsvandring

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

Strö Kyrka Lördag 22 maj
kl 11.00

OBS! Med tanke på coronapandemin är det säkrast att
kontrollera med arrangörerna att evenemangen verkligen
blir av.

April
fre 2 apr
sön 11 apr
ons 14 apr
fre 16 apr
sön 18 apr
fre 30 apr
Maj
lör 8 maj
tor 13 maj
fre 14 maj
lör 15 maj
lör 22 maj
mån 24 maj
tor 27 maj
fre 28 maj
lör 29 maj

Långfredagsmusik i Strö kyrka
kl 15
Högmässa i Strö kyrka
kl 11
Lantlollorna Bland sparvar och spovar!
17.30-19.30 vid Abrahamssons våtmark.

Therese
Ericsson
leder
vandringen och berättar om
bygdens förfäder. Medtag gärna
kaffekorg.

kl

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Skolhusföreningen "Plogga" Start från
skolan mellan kl 14-15.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40

Välkommen
N Strö Hembygdsförening

Årsmöte
Lördagen den 29 maj kl 14.00
Vid Hembygdsgården i Övarp

På grund av rådande pandemi hålls årsmötet
Lantlollorna Strövtåg bland toner och
träd! Start vid kyrkan kl 10.00.
utomhus.
Hembygdsföreningen Gökotta vid
Hembygdsgården kl 09.00
!
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
N Strö Hembygdsförening
Fixardag i Strö Skola
kl 9.30, se annons
Hembygdsföreningen Kyrkogårdsvandring i Strö med Therese Ericsson kl 11

Välkommen

Kvällsmässa i Strö kyrka
kl 19.00
Lantlollorna Bland klot och sand.
Bouleturnering kl 18.30 vid idrottsplanen.
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Hembygdsföreningen Årsmöte vid
Hembygdsgården kl 14.00

Juni
ons 2 jun

Boule
på nya banan vid utegymmet kl 18.00
sön 6 jun
Gudstjänst i Strö kyrka
kl 11.00
ons 9 jun
Boule
på nya banan vid utegymmet kl 18.00
fre 11 jun
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
ons 16 jun
Boule
på nya banan vid utegymmet kl 18.00
ons 23 jun
Boule
på nya banan vid utegymmet kl 18.00
fre 25 jun
Midsommarfrukost
vid Strö skola kl 9, se annons
sön 27 jun
Sommarmusik i Strö kyrka
kl 19.00
Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se
Kom gärna med idéer och förslag till info@norrastro.se

ANNONS:

Hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen:
150 kr/vuxen, 50 kr/barn, 350 kr/familj. BG 777-6545

Hejsan Ströidrottare!

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.

Strö Backar IF vill informera om
att ett mail har gått ut till
samtliga medlemmar om
medlemsavgift för 2021 och hur man betalar den.
Är du medlem och saknar detta e-mail, eller om
du har några frågor, är du välkommen att
kontakta oss.

Om du inte redan är medlem kan du enkelt
Tiden går, trots allt, med en rasande fart och vi har ansöka via denna länk:
snart vårdagjämning.
https://idrottonline.se/strobackarifFör Norra Strö Utveckling innebär det att vi jobbar korpen/foreningen/medlemsansokan
vidare med projektet för hyreslägenheter.
Föreningen har gjort stora framsteg under 2020.
Solcellerna levererar el för fullt. Från den 17 Ett färdigt utegym står numera till medlemmarnas
augusti till den 6 mars har de producerat 9,1 MWh. och byns förfogande. Är man inte medlem, men
ändå vill utnyttja gymmet, swishas 20kr till
Årsstämma den 15/4 2021 kl 19.00 föreningen vid varje träningspass. Anvisningar
finns vid utegymmet. Vi har även anlagt två
I år hålls stämman digitalt. Kallelse mailas ut
boulebanor som fritt kan användas av alla. Stort
till alla medlemmar i god tid.
tack till medlemmar, sponsorer och lokala
föreningar för allt stöd!

Vi önskar alla Ströbor en fantastisk vår
och försommar!
Styrelsen

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

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

Under 2021 kommer vi att arbeta vidare med att
bygga en modern padelbana på asfaltsplanen.
Budgeterad kostnad är ca 600.000 kr. Hittills har
vi säkrat finansiering på 349.500 kr. Styrelsen
arbetar vidare med att hitta ytterligare finansiärer.

Vill du vara med och sponsra, är du
välkommen att höra av dig till någon i
styrelsen.
Årsstämman valde en ny styrelse, som nu består
av:

Otto Nordqvist (Ordförande), Kerstin Hallenborg,
Åsa Rolandsson, Ola Rolandsson, Magnus
Nilsson, Markus Annerfelt och Jimmy Albinsson
Efter årsstämman består Skolhusföreningens (Suppleant).
styrelse 2021 av följande medlemmar:
Kontaktuppgifter till Strö Backar IF:
Tobias Winge, ordförande
E-mail: strobackarif@gmail.com
Ingela Nilsson, vice ordförande
Telefon: Ordf. Otto Nordqvist 070-266 80 67
Kerstin Hallenborg, kassör
Swish: 123 102 11 87
Viktoria Olsson, sekreterare
Bankgiro: 5353-7874
Emelie Pehrsson, ledamot
Ann Lavesson, ledamot
Tomas Lundström, ledamot
STRÖBLADSREDAKTIONEN
Peter Rolandsson, ledamot
Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening
Adress:
Norra Strö skolhusförening, Ströbladet
Hélène Hamilton, suppleant
c/o Ulla Jönsson, Strövägen 77, 291 95 Färlöv
Redaktion:
Åsa Sylwan, suppleant

Skolhusföreningens styrelse 2021

Om du har förslag på aktiviteter, eller frågor kring
föreningens planer, är du alltid välkommen att
kontakta oss i styrelsen.
Annonsera i Ströbladet: Privatperson 25 kr,
Företag 125 kr. Sätts in på BG 777-6545

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)

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-882 39 61

Lediga platser!!!
Norra Strö Förskola har några lediga platser inför
höstterminen 2021.

Plogga med
Skolhusföreningen

Söndagen den 18 april kl 13 – 15.30
Är du nyfiken på vår förskola? Då är du varmt
Start/mål vid Strö skola
välkommen att höra av dig med frågor, eller för att
boka en rundtur.
Vill du motionera, gå eller jogga, umgås på ett
Vi finns på tel. 044-253 17 10, hemsida Corona-säkert sätt och samtidigt göra en
www.strobarn.se eller instagram norrastroforskola miljöinsats för vår fina by? Testa att plogga (jogga
+ plocka skräp)!
och norrastrofritidshem.
Alla deltagare får en soppåse och förslag på en
Vi önskar alla en härlig vår!
runda. Vid målgång, mellan 14 – 15.30 säljs fika till
N Strö Fritidshem och Förskola
självkostnadspris.

Fixardag den 15/5

Välkommen!
Skolhusföreningen

Ta på dig dina händigaste
arbetshandskar och kom till
Strö skola kl 09.30. Vårt kära
hus behöver lite omsorg.

Gökotta
Torsdag 13 maj kl 09.00
Vid Hembygdsgården i
Övarp

Kontakt: Tomas Lundström
073-380 37 27

Medtag gärna kaffekorg.
Vid regn ställer vi in.

Skolhusföreningen

Välkommen!
N Strö Hembygdsförening

Traditionsenlig

MIDSOMMARFRUKOST?
den 25 juni kl. 09.00
bakom N Strö skola

Bild: Magnus Nilsson

Nya anslagstavlor
Nya fina anslagstavlor har satts upp i Övarp, Strö
och Kålaberga. Stort tack till alla inblandade för det
goda arbetet!

Stort tack!

Bild: Magnus Nilsson

Skolhusföreningen

Nästa Ströblad
Period

Manusstopp

1/1 – 31/3
1/4 - 30/6

Utgivningsdag

4/12
4/3

29/12
25/3

1/7 – 30/9 4/6
1/10 – 31/12 4/9

25/6
25/9

Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se
Kom gärna med idéer och förslag till info@norrastro.se

Vågar vi hoppas att vi är tillbaka till mera normalt liv
när vi närmar oss midsommar? Håll utkik efter
affischer på byns anslagstavlor när vi närmar oss.
Kanske kan vi genomföra denna tradition…

Välkommen!
Skolhusföreningen
Hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen:
150 kr/vuxen, 50 kr/barn, 350 kr/familj. BG 777-6545

