
Okt 2018 

Insidan  
Här kommer några rader om höstens aktiviteter. När vi plockat och plockat 
upp alla äpplen så är det tid för utbildning och nöjen. Efter en torr, torr 
sommar så blir nog hösten som vanligt, tråkig och blöt för några och 
höstmysig för andra. Ta vara på den på bästa sätt! 
/Åldermannen 
 

HLR = Hjärt och lungräddning 
Kom och lär dig hur man ingriper och gör rätt om något akut händer. 
Kunskap och övning kan rädda liv. Vi övar med och utan hjärtstartare. 
Instruktör är Eddie Ellman.          
Välkomna till skolan den 25 okt kl. 19-21. Anmälan tel eller SMS till 
Gun-Britt 0703904939 senast den 21/10 

Vilken äppelsort är detta?  
Funderar du över vilka äppelsorter som växer på tomten? Är du bra på 
äppelsorter? Kanske pomolog? Kom ner till skolan söndagen den 14:e 
oktober kl 16-17. Då hjälps vi åt att hitta namnen. Äppelpressen visas 
också. Låna den, 50 kr /gång. 
 

Skördegudstjänst 14 okt klockan 09.30 
Vi samlas i kyrkan och intar några gudfruktiga ord samt kaffe. Därefter blir 
det auktion av skänkta frukter och grönt. Det brukar vara väldigt livligt och 
trevligt. Pengarna går till välgörande ändamål, typ Världens Barn. 
 

Hela byn lyser!  
Dags igen att utsmycka byn med marschaller. Lördagen den 3:e november 
kan den som vill sätta ut marschaller längs vägen. Byalaget tar hand om 
centrum. Det brukar bli mycket stämningsfullt. Vi startar vid 16-tiden 
 

Italiensk afton 
Den 16/11 träffas vi hos Dipenco i Hurva. Vi har varit där 2 ggr tidigare 
och det har varit mycket lyckat och gott. Inbjudan kommer snart i 
brevlådan. 

Att resa kollektivt från Östra Strö.   
Vet ni om att det går att åka med Skånetrafiken från Östra Strö? Man åker 
med taxi men betalar busstaxa. Turen skall beställas minst 2 timmar innan 
eller helst dagen innan. Avgång från Östra Strö skola ca. 08.45 och 
hemresa 13.30 från Eslövs station. Alla dagar utom torsdag och söndag. 
Tidtabell finns på Skånetrafikens hemsida. Tiderna verkar ungefärliga. 
 

Bredband  
Många av oss har hört om problemen med leveranser av fibernät från IP-
only. Vi skrev under våra avtal omkring  mars 2017. Om IP-only levererar 
fiber inom 24 månader, så har man uppfyllt villkoren i avtalet. Vi får väl se 
hur det blir med det. Enligt mina senaste lokala kontakter så räknar man 
med att ha en entreprenör klar till den 16 okt. Med arbete under vintern så 
räknar man med att kunna hålla tidsplanen. Vi får väl tro på det och se till 
att vi får en installation med bra kvalitet. IP-only har lovat att komma ut 
med information om läget inom kort. Det verkar som 2 år är en rätt normal 
tid för fiber på landsbygden. Jag tycker absolut inte att detta är rimligt. 
Eftersom byggbeslutet är taget så kostar det 6900 kr att hoppa av. Ifall en 
ny aktör skall ta över så skall den väl också ha 2 år på sig, så det gör ju 
ingen gladare. Vi får hoppas på det bästa,för än är det inte kört. 
 

Sen sist    
Kastanjen vid Byastenarna har fallit! Åldern tog en stor gren och sen var 
det bara att plocka ner resten. Minst 100 år trodde någon. Skall stubben 
vara kvar? Kommer det att bli ett nytt träd? Får stenarna rubbas? Vi håller 
koll. 
 
Boulemästerskap    
Efter flera timmars hårt spel kunde mästarna koras. 
Mästarna avvisar alla insinuationer om att de tränat 
extra eller att de spelade med märkta klot! Tack för 
goda matcher och en kul eftermiddag. 
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