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Östra Strö Boule club 
Boule är en bra utomhusaktivitet där man kan hålla avstånd. Spelet är 
igång på tisdagar. Franska nationaldagen firades med ost och vin enligt 
tradition. Det var en tisdag, men ingen spelade!!!?? 

 
 

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  
Mitt i sommaren, härligt väder men ändå känns det som att sommaren inte 
vill komma loss. Det händer mycket, men ändå inte. Vi kan inte riktigt 
göra allt som hör sommaren till. I stället kommer vi kanske på olika 
alternativ, som är minst lika bra och ger oss härliga sommarminnen av 
hemester, svemester eller vad det nu kan vara. Slutet blir nog gott. Vi får 
stå ut och vara aktsamma med varandra. 
Rättstavningsprogram är roliga. I förra Budkavlen erbjöds hjälp med 
andningen. Det skulle vara handlingen som Svenja ville hjälpa till med. 
Programmet tyckte väl att andning låg lite mer i tiden. Jag undrar hur 
mycket elektroniken numera tänker åt oss?  
Tänka på trafiksäkerheten får vi dock göra själva. Tag hjälp av den färdiga 
skrivelsen (se nedan) och gör en insats. 
God fortsatt picknicksommar! 
Åldermannen 
 

 
 
  

Sommarpicknick 
Grisfesten är inställd. Byarådet tog det beslutet eftersom vi blir fler än 50 
personer, som sitter nära varandra i tält. Dessutom tillhör flera någon 
riskgrupp.                                    
Vi vet att det är många som saknar gemenskapen som uppstår i 
augustikvällen. Därför kommer vi att inbjuda till individuell picknick. 
Gräsplanen vid magasinet kommer att klippas, men inget tält kommer att 
sättas upp, så vädret blir avgörande. Några grillar ställs dit och kanske 
fixas en tipspromenad. Önskas bord, stolar och lekgrejer så finns de i 
ladan. 
Vi får se vad det kan bli. Information kommer i brevlådan inom kort. 
 

Trafik 
Trafiken genom byn är en ständigt återkommande fråga. Varför är det så 
svårt att hålla rätt hastighet och visa hänsyn? (Kom ihåg att det fortfarande 
är 30 vid skolan! Kör man i 50 och över det, vilket många gör, så riskeras 
körkortet.) 
För att få ändringar i trafikmiljön kan man vända sig till Länsstyrelsen.  
Emma och Edith i vår trafikgrupp har sammanställt synpunkter, som 
kommit fram. De har gjort ett förslag till en skrivelse, som vi alla kan 
skicka in till Länsstyrelsen. Vill ni ändra texten så går det naturligtvis bra. 
Materialet innehåller också kartor med information om vägnummer och 
hastigheter. Senaste olyckorna vid Länsahuset finns också beskrivna. 
Underlaget får ni genom att mejla till Edith (edith.hammer@gmail.com). 
Vill ni ha det utskrivet, så kontakta SvenE. 
Om många personer hör av sig kring samma problem, så kan vi kanske 
väcka myndigheten till att åtminstone ta upp frågan till diskussion. 
Vi vet att det är trögt, men nu gör vi ett nytt försök.  

 
Gemenskapsodling 
Har ni för lite plats för att odla nyttigheter? Vill ni odla tillsammans med 
andra och byta erfarenheter? Då kan kanske gemenskapsodling vara något. 
Det innebär exempelvis att man delar upp en markbit, sår, vattnar, skördar 
och har det allmänt trevligt. Kontakta Emma (0734–118208) om du vill 
vara med.  
 

Hänt sen senast 
Valborg. En liten brasa blev tänd i hagen i all ensamhet. 
Gökotta. En handfull personer kunde inte motstå vårens friska morgonfika. 
Solig morgon med mycket natur.   
Växtbytardag. Intresset för trädgård och växter har ökat under corona-
våren.  Ett tiotal engagerade dök upp under dagen. 
Plässedammen skall bli djupare med bidrag som Jonas J ordnat. Bra för 
salamandrar och grodor. 
 
 


