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Full fart i bygden! 

Renoveringen av skolsalen är klar. Det firas med 
en hejdundrande familjedag den 28 augusti. Tre 
av byns föreningar slår till med härliga 
aktiviteter. Det finns garanterat något för alla! 
 

Man hade kunnat tänka sig att covid-pandemin 
skulle ha tagit loven av föreningslivet. Men i vår 
bygd verkar det som om alla känner ett uppdämt 
behov av att ställa till trevligheter. Kalendariet är 
lika sprängfullt som vanligt. Vi ses i augusti! 
 

Sen var det gatlyktorna. Trafikverket tycker inte 
våra lyktor är motiverade ur säkerhetssynpunkt. 
Kommunen är inte väghållare och vill därför inte 
ta på sig ansvaret. Men det finns bidrag att söka 
från Jordbruksverket. Fast i år är de pengarna  

 

slut. Det börjar likna ett Moment 22. Ryktet förtäljer 
dock att det pågår diskussioner om detta på 
Kristianstads kommun.  
 

Jag tänker att en gammal hederlig namninsamling 
inte kan skada. Som lämnas över till ansvarig 
kommunpolitiker inför lokala medier. Kanske 
hjälper, kanske inte, men man måste försöka med 
något.  
 

Så bli inte förskräckt om du blir ombedd att skriva 
på en lista… Men först: 
 

Text Ulla Jönsson 
 

 

Ha en riktigt härlig sommar! 
Önskar 

Magnus Nilsson, Peter Rolandsson,  
Stina Rolandsson och Ulla Jönsson 

 
 

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 
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 7 jul Boule 

på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

ons 7 jul Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 14.40-15.00 

ons 14 jul Boule 
på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

ons 21 jul Boule 
på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

ons 21 jul Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 14.40-15.00 

ons 28 jul Boule 
på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

Augusti  
ons 4 aug Boule 

på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

ons 4 aug Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 14.40-15.00 

sön 8 aug Sommarmusikgudstjänst i Strö kyrka 
kl 19 

sön 8 aug Hembygdsföreningen Invigning av 
Brygghuset kl 14-16, se annons 

ons 11 aug Boule 
på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

sön 15 aug Friluftsgudstjänst vid Abrahamssons 
dammar, Lunkeskogsvägen kl 17 

ons 18 aug Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 14.40-15.00 

ons 18 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

lör 21 aug Lantlollorna Strövtåg bland toner och 
träd. Samling vid kyrkan kl 10. 

ons 25 aug Boule 
på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

lör 28 aug Hembygdsföreningen 
Kyrkogårdsvandring med Therese 
Ericsson kl 11-13, se annons 

lör 28 aug Strö Backar IF Invigning av utegymmet  
kl 13-16, se annons 

lör 28 aug Skolhusföreningen Invigning efter 
renoveringen kl 13-16, se annons 

September  
ons 1 sep Boule 

på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

lör 4 sep Hembygdsföreningen Bokloppis  
kl 11.00-15.00, se annons 

ons 8 sep Boule 
på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

sön 12 sep Högmässa i Strö kyrka 
kl 11 

 

 

sön 12 sep Skolhusföreningen Växtkafé kl 14-16,  
se annons 

ons 15 sep Boule 
på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

ons 22 sep Boule 
på nya banan vid utegymmet kl 18.00 

sön 26 sep Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 11 

 

 

 

Invigning Brygghuset 

Söndag 8 augusti kl 14 - 16 

Hembygdsgården i Övarp 
 

Tal av Sven Jensén. Inträde inkl. fika 80 kr. 
 
 

 

Bokloppis i Övarp 
Lördag 4 september kl 11 – 15 

Hembygdsgården i Övarp 
 

Inlämning av böcker kl 11 – 12 
Försäljning kl 13 – 15 

Fikaförsäljning på plats 
 

Välkommen! 

N Strö Hembygdsförening 
 
 

 
ANNONS: 
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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. 
 

Förhoppningsvis är vi så sakta på väg ut ur 
Coronatunneln. Idag hade 4,4 miljoner fått sin 
första vaccindos och man kan hoppas att vi är 
tillbaka till något som liknar det gamla normala 
framåt hösten. 
 

Norra Strö Utveckling hade årsstämma den 15/4 
2021, med färre deltagare än vanligt. Mycket 
förståeligt. Styrelsen har blivit omvald och består 
av: 
 

• Conny Wiktor, Ordförande 

• Magnus Pehrsson, Vice Ordförande  

• Carolina Albinsson, Sekreterare, 

• Minna Romell, Kassör 

• Agneta Warnhag och Cliff Ekstrand, 
Ledamöter 

• Jenny Hedlund, Suppleant 
 

 

En fråga som diskuterades på stämman var 
avkastning på insatt kapital och styrelsen fick i 
uppdrag att komma med ett förslag till nästa 
stämma. Från föregående årsstämma lever 
projektet hyreslägenheter kvar. 
 

Solcellerna levererar alldeles utmärkt och har till 
den 31 maj levererat 17,1 MW. 
 

Vi önskar er en fantastisk sommar! 
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 genomarbe-
tade 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 
 
 

 

Nästa Ströblad 
 

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 

 
 

Cirkelträning 
Tisdagar kl 18.15 – 19 

Utegymmet 
 

Malin Björk leder cirkelträning / 
gympa på byns nya utegym. 

Priset är 50 kr för 5 tillfällen i sommar. Till hösten 
40 kr/tillfälle (10 kr till föreningen, 30 kr till Malin). 
Se Facebook: Grannsamverkan Norr Strö och 
Strö Backar IF. 
 

Innebandy (fast ute) 
Enligt schema på anslagstavlorna och Strö 
Backar IF:s Facebook-sida. 
 

***** 
 

Strö Backar IF jobbar vidare med att utveckla 
multiplanen med belysning, minibasket, 
minihandboll och tennisyta! Styrelsen har beslutat 
att padelbanan får anstå tills vidare då det saknas 
medel i dagsläget och att det eventuellt ”poppar 
upp” paddelbanor i närheten som i Vinslöv, 
Önnestad, Färlöv!  
 

Välkommen som medlem i Strö backar IF! Vi vill 
givetvis bli fler! Anmäl dig på 
https://idrottonline.se/strobackarif-korpen! 
 

Det är så roligt att det är liv och rörelse vid planen! 
 

Välkommen! 
Strö Backar IF 

 

 

 

 

ANNONS: 

Mustpressning 
Välkommen till Enelund för att 
musta er egen frukt!  
 

10 – 11/9, bokas senast 6/9 
8 – 9/10, bokas senast 4/10 
 

Möjlighet till pastörisering och 
emballering. 
 

Priser: 

• Mustning av egen frukt 20kr/l. 

• Pastörisering 5kr/l 

• 3l Bag in Box påse 20 kr 

• 3l Bag in Box låda 15 kr 
 

Anmälan och frågor till Emelie 044-740 14,  
070-419 32 78 eller emelie@enelund.nu. Hör av 
er om ni vill musta vid annat tillfälle eller har större 
mängder frukt.  

Välkomna!  
Magnus och Emelie 

 

Annonsera i Ströbladet: Privatperson 25 kr, 

Företag 125 kr. Sätts in på BG 777-6545 Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-882 39 61 
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Efterlysning! 
Vid invigningen av den nyrenoverade skolsalen vill 
vi ordna en utställning om Strö skola. Därför 
efterlyser vi foton av skolan och skolsalen, föremål 
med anknytning till skolan och berättelser om vad 
som hänt i lokalerna.  
 

Kontaktperson är Åsa Sylwan, 073-394 96 82 
Sista inlämningsdag är 1 augusti. 
 

Välkommen med ditt bidrag! 
Skolhusföreningen 

 

 

Invigning  

Strö Backars utegym 
Lördagen 28/8 kl 13 – 16 

 

Linnéa Henningsen och Marcus Elsberg, ägare av 
och instruktörer på Revive Gym i Kristianstad, 
instruerar och tipsar om upplägg i din träning och 
nyttjande av gymmet för hälsa och välmående! 
 

Tid för passet anslås på Facebook och 
anslagstavlor i byn så håll ögonen öppna!  
 

Välkomna! 
Strö Backar IF 

 
 

 

 

Växtkafé 
Söndag 12 september kl 14 – 16 

Strö skola 
 

Du skänker dina övertaliga växter och köper med 
dig nya spännande sorter hem. Fikaförsäljning.  
Överskottet går till Skolhusföreningen. 
 

Kontaktperson Karin Svensén, 076-799 32 21 
 

Välkommen! 

Skolhusföreningen 

 

 

Kyrkogårdsvandring 
Lördag 28 augusti kl 11.00 

Strö Kyrka 
 

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

Välkommen! 

N Strö Hembygdsförening 
 

 

 

 
 

Invigningstivoli(vat) 
Lördag 28 augusti kl 13 – 16 

Strö skola 
 

Skolsalen är renoverad och det vill vi fira med en 
riktig familjedag! Kom och se utställningen eller 
prova aktiviteter som ansiktsmålning, spotta gröna 
grodor, skjuta tvål, kasta prick och mycket, mycket 
mer.  
 

Börjar det kurra i magen säljer vi hamburgare, 
glass i hembakade våfflor, popcorn och kaffe med 
dopp. 
 

Hjärtligt Välkommen! 

Skolhusföreningen 
 

 

ANNONS: 

Önskas hyra! 
Önskas hyra hus eller lägenhet i N Strö med 
omnejd. 
 

Ann Lavesson, 072-249 01 48 
 
 

 
Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se  Hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen: 
Kom gärna med idéer och förslag till info@norrastro.se 150 kr/vuxen, 50 kr/barn, 350 kr/familj. BG 777-6545 
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