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Gympa 
På måndagar och/eller torsdagar omkring klockan 19:00 finns alltid 
ambitionen att gympa. Ibland blir det av. Kolla med Linda eller Emma om 
du känner för ett pass. 

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

 
Finns det någon som har gamla bilder från händelser i   
byn? Ute- eller innebilder, kanske med någon person 
på.  

 
Kontakt 
Byarådet kontaktar du enklast genom byarad@ostra-stro.se eller 
brevlådan vid anslagstavlan. 
 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2018) 
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 0703904939 
 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/  
E-post: byarad@ostra-stro.se 
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Insidan  
Äntligen blev det vår! Hör hur knopparna brister och råkorna kraxar. Som 
vanligt en blandad kompott. I år skall vi dessutom kolla vad våra politiker 
tycker och tänker inför valet. Känner du eller träffar någon så fråga vad de 
tycker om skolan eller om oss på landet. Ju mer vi vet ju mer kan vi 
påverka. 
Grisfesten fyller 10 År!! Den har varit viktig för sammanhållningen i byn. 
Det är ju alltid lättare att säga hej när man har träffats förr. Härligt! 
Åldermannen 
 
Inför valet 
Byalaget kommer att fråga alla politiska partier om deras inställning till 
små skolor på landet och i synnerhet Östra Strö skola. Vi vill också få reda 
på hur de resonerar kring landsbygdsfrågor och deras program för en 
levande landsbygd. Frågor och svar kommer att delges byborna. 
 
Belysning 
Enligt beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer endast 
belysningen kring skolan att finnas kvar. På platser där bussen hämtar 
skolbarn bör man kunna kräva att det finns ljus. Ni föräldrar kan kontakta 
nämnden om behovet av ljus på platserna där barnen väntar. Det 
uppmärksammas nog inte automatiskt. Vill ni ha handlingar i frågan så kan 
ni få dem av SvenE eller från kommunens hemsida. Detta är ytterligare ett 
sätt att släcka ner landsbygden? Vi kan hjälpas åt att hindra detta. 
 
Översiktsplan 
Översiktsplanen beskriver på lång sikt hur kommunen skall utvecklas. Vill 
ni veta mer om eventuella guldkorn för landsbygden så kan ni få den 
digitalt av SvenE eller läsa på kommunens hemsida. 
 
Efterlysning till Grisfest den 18:e augusti !! 
I år blir det 10:e gången som vi spisar gris. Även om huvudsaken är att 
leka, äta och prata, så funderar vi på lite extra. Kanske några korta (5 min) 
uppträdanden av byns talanger. Vill du bidra med något trevligt så 
kontakta Emma. Inbjudan till festen kommer senare. 

 

Vad händer? 
 
På våren brukar det hända mycket och vi hoppas att ni även hinner med 
några av byns tillställningar. 
 
Valborg den 30:e april 
Vi samlas i hagen mitt emot skolan klockan 19.00 för sedvanlig tändning 
av majbålet. Efter lurblåsning och lite sång blir det lotteri och prat. I 
glöden grillar vi korv eller vad ni vill. En tradition! 
 
Gökotta den 10:e maj 
Klockan 08.00 samlas vi vid gamla eken uppe på Östra Strö fälad. Tag 
med frukostkorg och njut av vårmorgonen. I år har vi snälla kor som 
sällskap. Om de är på dåligt humör så hittar vi en annan plats där göken 
brukar hålla till. Årets bästa morgon! 
 
Exkursion till Bråån den 12:e maj 
Till alla er som missade djupdykningen i Brååns myllrande liv förra 
sommaren, så ordnar nu Jonas ett nytt tillfälle. Tag stövlar på och kom till 
bron på vägen mot Hurva. Vi samlas klockan 16.00. Spännande! 
 
Växtbytardag den 20:e maj 
I år har vi flyttat växtbytardagen till söndagseftermiddag klockan 14 - 16 
för att slippa den stressiga lördagens alla göromål. Alla är välkomna med 
eller utan växter. Det går bra att lämna in växter dagarna innan. Kom och 
byt växter och odlingstankar till fikat! Avkopplande! 
 
Boule 
Säsongen startar tisdagen den 8:e maj 18.00! Vi kör som vanligt tisdagar 
mellan 18 och 21. Gamla och nya spelare är välkomna! Det går naturligtvis 
också att spela på andra tider men vi har extra trevligt på tisdagar! Vi 
hoppas på fler medlemmar och bättre väder detta år. 
 
 


