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Promenadstråk? 
Vi är fortfarande intresserade av din favoritslinga i byn eller i 
omgivningen? Vi kommer att göra en sammanställning av tips vi får in. 
Kanske hundägare har några bra turer? Hör av er till Gun-Britt eller Edith. 
 

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 70 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.  
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Insidan 
Nu har vi kommit i gång med vårt lilla landsbygdsutvecklingsprojekt. Det 
kommer att bli superbt. Men om vi skall ro detta iland, så behöver vi nog 
vara lite fler som jobbar. Jag förstår att lördag är en fullspäckad dag för 
många, så tidpunkten för starten passade kanske inte alla. Men jag vet att 
det är fler som vill göra en insats. Det handlar ju lite om att visa att vi kan.              
Vi ses vid dammen 
Åldermannen 

Årsstämma 
Vi håller Årsstämman den 31:e januari i skolan. Kallelse kommer. Har ni 
frågor till stämman, så skall de lämnas in i början av januari. 

Andrum 
Ni har kanske sett att vindskyddet är uppsatt. Det ser gediget och mysigt 
ut. Huvuddelen av jobbet gjordes av Emma, Jonas och Ronny. Tack vare 
dem är nu bygget på plats. De fick från och till hjälp av olika intresserade 
bybor som dök upp. 
Nu återstår att göra markarbete, brunn, eldplats, plantering och en hel del 
annat. Det kommer att behövas arbetsinsats av flera personer. Vi kommer 
att meddela detta efter hand och då är det bara att hänga på. 

Höstaktivitet 
Byarådet har inte hittat någon bra höstaktivitet, men jobbar med 
programmet för nästa år. Har ni förslag så hör av er. Nu får vi nöja oss med 
glögg och pepparkakor på alla helgons dag. 

Hänt sen sist 
Sommarfesten i augusti blev lyckad med många glada familjer. Vi hade 
lekar och tipspromenad precis som vanligt. Och barnen lekte precis som 
vanligt. Det kändes som att vi är på väg tillbaka. Tack till alla som hjälpte 
till. 

Belysning 
Kommunen har avsatt totalt 15 miljoner kronor under 4 år till att åtgärda 
belysningen i byarna. Man tar nya tag och ser vad man kan göra. Vi får 
följa vad som händer och göra vad vi kan för att få en trygg by. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hela Byn lyser 
 

På alla Helgons dag lördag 6/11 
tänder vi marschaller längs 

vägarna. 
Vi börjar efter kl. 16 

 
En tradition som ger stämning och 

eftertanke. 
 

Obs! Vi bjuder på Glögg och pepparkakor i 
Johanssons hage 


