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Gympa 
Måndagar (ibland torsdagar) klockan 19:00 i skolan. Uppehåll till slutet av 
augusti. Då tar vi nya tag. 

 
Gammalt och nytt om Östra Strö 
Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas. 
Kontakta SvenE eller Micky. 

Jag efterlyste bilder på byastenarna. Fortfarande inget napp. 
Har ni bilder på vinden eller hos släkt så plocka fram dem. 
En bild och några ord kan bevara byns historia som annars snabbt 
försvinner bort.                       

 

Kontakt 
Byarådet kontaktar du enklast genom byarad@ostra-stro.se eller 
brevlådan vid anslagstavlan. 
 

 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2017) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31 367 
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702195867 
Ledamot Mats Möller  18 936 
 Ola Hermansson 0733936858 
 Linda Riiner  31 320 
 Gun-Britt Olofsson 31 229 
 Micky Ulfvik  0703276603 
 Karl-Johan Holmqvist 34 011 
 Emma Ådahl  0734118208 
 Edith Hammer 0732441968 
 
Hemsida: www.ostra-stro.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/527059440703770/ 
E-post: byarad@ostra-stro.se 
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Insidan   
Skolan var uppe till diskussion på senaste kommunfullmäktigemötet. Det 
finns en utredning om lokalförsörjningen i Eslöv 2018 och framåt, som 
debatterades. Nästa år är det valår, så vi får hålla koll på partierna. 
Gunilla på skolan har gått i pension efter 35 år. Många i byn har haft 
kontakt med henne genom åren. Byalaget tackade henne på 
skolavslutningen för all hjälp och ett gott samarbete. Vi önskar henne en 
låååång härlig ferie.   
Gillar ni en stund livemusik så skall ni komma till kyrkan när det är Musik 
och Meditation. Oftast är det riktigt bra. Gör en god gärning för de som 
uppträder och för kyrkans varande. Det är helt ofarligt. Nästa 4/9. 
Nu har vi fixat stora anslagstavlan. Det blir lite skiftande bilder framöver. 
En skön sommar önskar Åldermannen 
 

Grisfesten                             
För 9:e året så ordnar vi Grisfest och det blir den12:e augusti. Då träffas vi 
på Plässevägen. Vädret är toppen, maten god och alla är glada. Inbjudan 
kommer i mitten av juli. Meddela om ni kan hjälpa till när ni anmäler er. 
Vi ses! 
  

Slåtter 
Vädrets makter är inte nådiga för alla er som slipat liarna för slåtter vid 
Plässedammen på söndag. Nytt datum via Facebook eller kontakta Emma.   
 

Vatten och Bråån                  
För er som missade uppföljningen av vattenföreläsningen så blir det ett 
nytt tillfälle att titta på livet i Bråån söndag 20 augusti klockan 11. Vi möts 
nere vid ån. Glöm ej gummistövlarna! Alla är välkomna. 
 

Fruktpress                          
Byalaget har köpt in en frukt/bärpress och rivare. Vi kommer att ha en 
gemensam dag med äppelpressning i höst och sedan kan man hyra pressen 
för att fortsätta själv. Detaljerna är inte klara än, men det låter spännande 
och nyttigt. 

 

Trafik 
Barnen i Änglagård har målat färgglada skyltar som skall få alla som kör 
genom byn att tänka till och visa hänsyn. Lokaltidningen har varit här och 
gjort reportage och återkommer kanske när skyltarna kommit upp. 
Trafikgruppen har också haft möte med Rickard Tjäder på Svevia för att få 
hjälp med kontakter hos myndigheter och tips på hastighetssänkande 
åtgärder. Vi kommer tillsammans att arbeta för ökad trafiksäkerhet i byn. 
  

Bredband 
Kantklippningen gjorde att några fiberskyltar försvann, men projektet lever 
vidare. Förberedelser med detaljplanering och markavtal pågår. Enligt IP-
only så startar grävningen i december.  
Fiberföreningen håller på att avslutas, men den kan fortfarande kontaktas 
via epost om ni har några frågor. info@skarhultbyggdensfiber.se  
 
 

 
 
Boule  
   
 
Boulen har varit igång sedan veckan efter påsk. Antal deltagare har varit 
få, dvs bara 2–4. Var är ni?? 
Vi kör på tisdagskvällar från kl. 18.00. 
Den 14 juli, fredag, Frankrikes nationaldag, har vi som tradition att med 
pengar från medlemsavgiften samlas till en liten fransk buffé. 
Hör av er till Britt, 31367 eller 0706-978007, om du/ni vill vara med i 
klubben. Avgift 80 :- per person, 150:- /två. 

Välkomna eller bienvenue 
           


