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Promenadstråk? 
Vi är fortfarande intresserade av din favoritslinga i byn eller i 
omgivningen? Byarådet samlar på sig promenader för vi skall röra på oss 
och samtidigt lära känna ännu mer av byn. Kanske hundägare har några bra 
tips? Hör av er till Emma för mer info. 
 

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). 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  
att det är föga inspirerande att göra något för 8 pers. Det ligger liksom inte 
i linje med vad vi vill. Det finns flera skäl att ha årsstämman avklarad och 
därför beslöt vi att försöka ha den utomhus med avstånd. Några andra glesa 
aktiviteter finns också på programmet. Vi kommer att ta beslut efter hand 
som reglerna ändras. 
Hastigheten i byn är fortfarande för hög. Försök att köra i 30 km/timme 
och känn efter hur sakta det är! Det är inte alltför många som lyckas 
komma ner i den farten utanför skolan. En lite för bättring tycker jag mig 
dock se efter att trafikgruppen satt upp information. Vi får jobba vidare på 
det. 
Det är ännu kallt och det känns ibland lite motigt att gå ut och göra någon 
nytta, när man kan titta på den stora älgvandringen. Men naturen har sin 
gång och driver på med rensning, målning, odling och en massa annat, så 
det är väl bara att ta vantarna på och hugga i.  
Åldermannen 
 

Årsstämma 
Byalaget höll årsstämma den 8:e maj i skolans trädgård. 11 medlemmar 
deltog, de var i huvudsak från byarådet. De vanliga punkterna enligt 
stadgarna avhandlades och det blev ingen förändring bland de valda. 
Årsavgiften blir fortsatt 100 kr /hushåll. Avgiften används till stor del som 
bidrag till olika aktiviteter och vi hoppas att kunna utnyttja den snart. Att 
ha årsmötet i maj var förhoppningsvis en engångshändelse. Det var bra att 
det blev av eftersom kommun och banker kräver vissa protokoll för att 
”tro” på oss. Vi ses sista måndagen i januari 2022 på nästa årsmöte. 
 

Sommarfest 
Kan vi ha nå’n fest? I byarådet diskuterade vi flera alternativ. Vi tycker att 
det är viktigt att vi kan träffas och ha trevligt, men samtidigt skall det ske 
säkert. Många i byn vill ha grisfest, men det är av olika anledningar inte 
aktuellt i år. Vi fastnade för en variant med färdiga portioner, eftersom alla 
alternativ där man tar själv är olämpliga. Vi hoppas att det skall bli bra. 
Tälten kommer att slås upp och vi håller avstånd mellan borden. Med gott 

humör, lekar, sång och tipspromenad, så blir det en kul Sommarfest. 
Inbjudan är utskickad, så det är bara att anmäla sig (senast den 11/8).   
 

Andrum 
En aktivitetsplats kommer att byggas vid Plässedammen enligt det förslag 
som Emma lämnade in till Eslövs satsning på Landsbygdsutveckling. Vi 
får själv göra arbetet då det inte är på kommunal mark. Det finns nu en 
grupp, som tar hand om projektet. Den består av Emma, Edith och Ronny. 
Det finns en skiss och en budget, och vissa inköp är planerade. Bidraget är 
på 100 000 kr och kommer att användas till inköp av vindskydd med mera 
samt tjänster där det behövs. Det kommer att behövas insatser från några 
till. Eftersom byn är full av duktiga människor, så tror vi inte att det blir 
något problem att få tag på den arbetskraft, som behövs. Gruppen kommer 
att ta kontakt efterhand. Om ni har frågor, vill hjälpa till eller vill veta hur 
det går så kontakta gruppen. 
Projektet är samtidigt ett försök från kommunens sida att se om byarna kan 
klarar att genomföra uppgifter på egen hand. Det skall vi visa att vi kan!   
 

Höstaktivitet 
När november är som ruggigast, så planerar vi att bjuda in till något 
trevligt. Det kan bli en provning av något gott, äta en enkel soppa eller en 
värmande gemensam stund. Vi får se vad som blir möjligt att göra till 
hösten. 
 

Hänt sen sist 
Valborg blev som förra året. En enkel brasa utan människor runt omkring. 
Vi får hoppas att detta inte blir traditionen i fortsättningen. 
Gökottan bjöd på en härlig morgon med mycket djur och natur. Vi blev 
några få som njöt av medhavt kaffe och gök. 
Växtbytardagen delades upp på två kvällar. De flesta som brukar komma 
var där, men det är betydligt trevligare att ha det under några timmar så 
man får träffas och byta synpunkter på växtligheten, trädgårdsprata och 
fika.   


