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Östra Strö Boule club 
Boulebanan kan användas när som helst efter 1:a maj. Klubben 
återkommer om hur det blir med tävlandet. 

 
Cykla i byn och….. 
Att cykla runt till grannar och fika med social distansering är något att 
fundera på. Kontakta Emma eller Gun-Britt.  
 

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  
Hur är läget?  Sitter ni i karantän, jobbar ni hemma, har ni blivit 
hemskickade från jobbet eller är det som vanligt? Alla blir vi berörda av 
denna underliga vår. Naturen kör på som vanligt, men vi skall hålla oss 
lugna. Det är inte alltid så lätt. Vi skall följa uppmaningarna från Anders 
Tegnell, som alla känner vid det här laget, och se tiden an. Tråkigt men 
nödvändigt. Vi får hålla kontakt och hjälpa varandra på olika sätt. Och 
hjälp det går att få från många i byn. Härligt!! 
Var kloka och försiktiga så skall vi nog mota det elaka viruset.  
Ta hand om er och Glad Påsk/ Åldermannen 
 

Vi hjälper varandra 
Vi uppmanas att hålla oss hemma så mycket som möjligt. Det innebär att 
man kan behöva hjälp med vissa saker. Det finns många i byn som vill 
hjälpa till att handla, hämta varor, byta däck och mycket annat. Tveka inte 
att be om en tjänst. Det är nu vi har nytta av den goda känslan i byn. 
Var får man veta om detta? 
 
I byns facebookgrupp få man reda på det mesta. Snabbt och enkelt. 
Använder du inte facebook, så finns det säkert någon i byn som du känner 
som gör det. Där kan du få hjälp att lägga ut en fråga eller få information. 
 
Utnyttja grannsamverkan för att få kontakt och hjälp. Om du inte har 
kontaktuppgifter till dina grannar så går de att få via grannsamordnarna.  
 
Grannsamordnare 
Centrum,  Sara Andersson (0705657778 
Väster,      Anna-Carna Nilsson (0708801222)      
Öster,        Linda Riiner (0768008999) 
Nordost,   Hannes Mogensen (0737640272) 
Fäladen,   Tobias Månsson (0733163737) 
Nordväst, Anders Bonli (0733913873) 
 
Det går också bra att kontakta byarådet för information och tips.    

                                   
 
 
Andfådd? 
Viruset påverkar andningen. Om du har funderingar kring detta så kan du 
prata med Svenja (0763278087) 

 
Aktiviteter??? 
Våra planerade aktiviteter får ju naturligtvis inte medverka till en ökad 
spridning av viruset. Byarådet kommer att besluta på nästa möte vad som 
är möjligt eller lämpligt att genomföra. I grunden gäller de regler som 
myndigheterna meddelar. 
Information kommer efterhand att finnas på anslagstavlan vid skolan, hos 
facebookgruppen och på hemsidan. Kolla där!!!  
 
Äggjakten på påskdagen är som ni vet inställd. 
Valborgselden samlar alltid mer än 50 personer, så troligen blir det inget 
organiserat firande. Dessutom blir det många personer som rör sig alltför 
nära varandra. Om grenarna finns kvar i hagen så kan de möjligen eldas 
upp till Valborg. Om ni är ute och går med en korv då så får ni gärna grilla 
den.  
Information om växtbytardag  och gökotta kommer senare. Till och med 
Grisfesten är i farozonen. Vi får se hur det utvecklar sig.  
Håll utkik efter information. 
 

Rensa och hitta gammalt 
I dessa tider är det många som rensar och sorterar gamla bilder och annat. 
Det är säkert planerat sen länge, men nu blir det av. Då kanske ni hittar 
något som kan vara intressant för byns samlingar. Materialet behöver inte 
vara speciellt gammalt. Det är ju så att även det som hände på 70- och 80-
talet börjar bli historia. Hör av er till kontakterna på nästa sida. 


