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Dags att så frön 
Nu är tiden inne för att fundera på vad man skall äta i år.  
Chili, paprika, tomater, kål och mycket annat kan förodlas. Man vet ju 
aldrig om det blir en växtbytardag i vår. 

 
 

Byn i gamla tider. 
Vad har hänt med ditt hus genom tiderna? Vet du någon person från byn 
som verkar intressant? Hur såg byn ut för 50 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  
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Insidan  
Vad kan vi göra i år? Det är den stora frågan för alla föreningar. Skall vi 
planera något? Kan vi göra något? Det kan ju vara måttligt intressant att 
anordna något där bara 8 personer får vara med. Men rekommendationerna 
ändras efterhand, så vi får hoppas att det lättar. Det känns onekligen lite 
tveksamt att göra något alls. Byarådet funderar. 
Tack till alla som skickat in förslag till landsbygdsutveckling. Jag tror att 
de styrande behöver lite hjälp att se vad vi vill i byarna. Projektet har ju 
uppmärksammats i radion ett antal gånger nu i dagarna. Det är bra. Vi skall 
inte misströsta om röstningen för att vi inte är så många. Det är inte riktigt 
klart hur man kommer att väga ihop resultatet.  
Nu har vi i alla fall några dagar snö och kyla. Det är otroligt att se vilka 
aktiviteter som kommer igång om ändå bara för en dag. Alla 
vattensamlingar blir isbanor och det kryllar av ungar. Härligt! 
Jag hoppas att sprutorna kommer snabbt och att vi kan ses snart. 
Åldermannen 
 

Landsbygdsutveckling 
Byarna utanför Eslöv har haft möjlighet att komma med förslag till egna 
utvecklingsprojekt och 1 miljon kronor är avsatt till att genomföra de idéer 
som väljs ut. Vi har fått information i brevlådan och nu är det dags att 
rösta. Man har valt ut 33 förslag och 5 av dem är från Östra Strö. 
Fantastiskt!! Andrum, utegym, utemiljö vid skolan, gatubelysning och 
boklåda är förslag som hänger ihop med vår by. Gå in på eslöv.se och sök 
landsbygdsutveckling så kan ni se alla förslagen. Vi har 3 röster per person 
och röstningen är digital. Om ni har frågor så kontakta förslagsställarna. 
Det är viktigt att många från byn röstar och visar att vi är aktiva och 
intresserade. 
 

Rösta!! 
Senast den 7/2 (OBS! Förlängt datum)  

 

Snabbtåg 
Trafikverket utreder järnvägen mellan Lund och Hässleholm. Man har tagit 
fram ett antal förslag på korridorer, som skall utredas vidare. I ett av de 
östliga alternativen går spåren genom ”skogen” öster om Eslöv. Byalaget 
kommer att lämna in synpunkter på detta. 
Projektet hittar ni på Trafikverkets hemsida, sök Lund Hässleholm. 

 
Årsstämma och annat 
Årsstämman kommer att hållas utomhus i vår och preliminärt datum är 8/5. 
Kallelse kommer.  
Byarådet har inte bestämt ännu vilka av våra aktiviteter som kommer att 
kunna genomföras under året. Det beror helt på vilka rekommendationer 
som kommer att gälla. Vi återkommer i slutet av mars.  
Hyra av lokaler 
Eslövs kommun hyr inte ut sina lokaler på grund av viruset. Vi kan därför 
inte utnyttja gympasal och matsal. Aktuell info finns på Eslövs hemsida. 
 

Lär känna din by 
När man letar i gamla tidningsurklipp kan man hitta mycket intressant. Det 
har funnits en Hundramannaförening och en begravningshjälpskassa. Vet 
ni något om dessa? Kontakta SvenE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Isbanor och skidspår! 
Idag har vi snö! Östra Strö har blivit en vintersportort. Isbanor, skidspår 
och pulkabackar. Ta chansen och njut! 


