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Cykla i byn och….. 
Att cykla runt till grannar och fika eller kolla trädgård kan vara ett sätt att 
umgås och lära känna byn. Byarådet funderar på någon variant av detta. 
Kontakta Emma eller Gun-Britt eller hitta på något själv och informera hur 
det gick.  
(Åldermannen) 
 

Lär känna din by 
Vad har hänt med ditt hus genom tiderna? Vet du någon person från byn 
som verkar intressant? Hur såg byn ut för 100 år sedan? Är du intresserad 
av att ta reda på lite mer, så hör av dig till byarad@ostra-stro.se eller till 
Ronny (0706–002344) så kanske vi kan göra något gemensamt. Det finns 
en del material att börja med. 

Östra Strö? 
  
Bilder, berättelser och material från byn skannas 
och fotograferas.    Kontakta SvenE  
  
 

BYARÅDET  i  Östra Strö (2020) 
ålderman:        Sven-Erik Johansson 31367, 0708-436541  
vice ålderman:  Bengt Andersson 0702-195867 
Ledamot Mats Möller  Karl-Johan Holmqvist  
 Ola Hermansson Emma Ådahl  
 Linda Riiner Edith Hammer  
 Gun-Britt Olofsson Nadia Day 
 Ronny Gullberg Karl T. Hermansson  
   
Hemsida: www.ostra-stro.se 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/  
E-post: byarad@ostra-stro.se 
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Insidan  
Ett nytt år igen! Jag hoppas att det blir ett bra år. Ett år med många 
tillfällen att träffas och prata med varandra om byn eller händelser i stort 
och smått. Det är sådant som gör det gott att bo i Östra Strö. Vi ses. 
Åldermannen 
 

Årsstämma 
Stämman samlade ett tjog personer och genomfördes enligt stadgarna utan 
övriga frågor. Ronny Gullberg, som tidigare varit aktiv i byalaget, valdes 
in i byarådet. Några hade med sig gammalt material från byn. Till fikat njöt 
vi av Carinas goda bullar. 
 

Trafik 
Efter tre krockar vid ”Orups hörna” under de senaste månaderna, så 
är det dags att väcka Trafikverket igen. Trafikgruppen (Edith) 

skriver nytt brev för att trycka på om åtgärder.  
I Billinge och Gudmuntorp har man fått effekt genom att många olika 
personer skickat in skrivelser där man uttryckt sin oro för höga farter och 
andra faror. Man har lyckats få sänkta hastighetsgränser.  
Vi som känner oro för barn och djur på vår bys vägar kan alltså skicka in 
en personlig skrivelse till Trafikverket (trafikverket@trafikverket.se ) och 
kräva att man gör något. Man kan också skicka brev till Länsstyrelsen. 
Formulär finns på Länsstyrelsens hemsida. Detta kan SvenE skriva ut om 
ni inte själv har möjlighet.  
Om vi hörs och syns, så kanske någon upptäcker oss. 
  

Grannsamverkan 
Grupperna för grannsamverkan behöver uppdateras. Byn är 
uppdelad i sex grupper med en samordnare i varje grupp. Tanken 
är att alla skall ha kontaktuppgifter till sina grannar, ifall det skulle 

hända något. Sen kan varje grupp utforma informationen på bästa sätt. Vi 
ber de samordnare som inte uppdaterat att göra det nu. Om någon behöver 
förnya skyltar eller klistermärken så hör av er till SvenE.  
 

Kommande aktiviteter 
Årets program innehåller en blandning av gamla traditioner, som Valborg 
och grisfest och nyare, som byn lyser och äggjakt plus lite annat. Dessutom 
är all spontana påhitt välkomna. Vi hoppas att alla finner något som passar. 
 

Odla din Hälsa med Åke Truedsson 
Åke är en välkänd profil i odlarsammanhang. Han har skrivit ett 
tiotal böcker om hobbyodling och är en flitig föreläsare. Han är 

landets  mest kände tomatexpert och har odlat allt möjligt under många år. 
Läs mer om hans verksamhet på www.tomatklubben.se och på facebook.   
Välkomna till skolan den 18/3 klockan 19.00 
 

Promenadstråk 
Byarådet håller på att sammanställa promenadvägar i byn. Har ni 
någon favoritrunda eller har ni bra förslag? Ta kontakt med 

Emma, så kan ni bidra till kartan som hon jobbar med.  
 

Boklåda 
Många av oss har säkert en massa böcker som är lästa och som 
bara ligger där. Kanske någon annan skulle ha glädje av dem. En 

boklåda, eller skåp eller hus där man kan lämna sina böcker och kanske 
hitta nya hade varit bra. Hur ordnar vi detta? Tag kontakt med någon i 
byarådet om ni har något förslag eller tankar kring detta. 
 

Gympa 
Vill ni vara med, så kontakta Emma, 0734–118208 
 

Boule 
Säsongen startar efter Valborg 
 

Barnloppis 
Populär loppis i skolan 29/2 kl. 10.00-13.00. 
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