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Massage 
Såg ni i postlådan att vi fått en ny massör i byn?  
Vill ni annonsera något, så kan en rad i Budkavlen kanske vara en idé.  
 

Promenadstråk? 
Har ni gett tips till Gun-Britt eller Edith om er favoritslinga?? 
 

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.  
  

 
                          Östra Strö? 

          Bilder, berättelser och material från  
          byn skannas och fotograferas.   
          Kontakta SvenE  

  
 
 
BYARÅDET  i  Östra Strö (2021) 
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 
Välkomna till ett härligt nytt år. Kan det verkligen vara så att vi äntligen 
efter 2 år slipper en massa begränsningar? Låt oss hoppas på det. Vi har 
alla haft olika sätt att hantera läget och nu är det dags att komma tillbaka. 
Dags att göra saker tillsammans. Kanske får vi ihop ett program i år också. 
Trivselpengarna från kommunen skall användas, så kom med förslag till 
aktiviteter eller annat. Dessutom skall vi tillsammans knyta ihop säcken 
kring Andrummet. Det ska bli spännande.   
Jag tror att vi har ett bra år framför oss. Ha det gott. 
Åldermannen 
 

Årsstämma 
Stämman skall enligt stadgarna hållas i januari. Det har inte varit möjligt 
på grund av restriktionerna kring covid. Nu hoppas vi att de nya lättade 
reglerna kommer att gälla framöver och ett preliminärt datum för stämman 
är måndagen den 28/3. Kallelse kommer att skickas ut. Har ni frågor att ta 
upp på stämman, så skall de vara inne senast den 14/3. 
 

Andrum 
Projektet fortsätter. Nu har vi en hårdgjord plan och början till en eldplats. 
Det återstår mycket att fixa. En brunn skall grävas, växter planteras och 
ängen skall skötas, plus en hel del annat. Tyvärr så har det bara varit 
frostgrader några få dagar hittills i vinter så skridskoåkarna har haft det 
tufft. Detta är ett ställe för alla i byn, och alla är välkomna att bidra på 
olika sätt. Vill ni vara med och jobba, så kontakta Emma, Edith eller 
Ronny eller håll koll via byns facebookgrupp eller annan info. Vi ses vid 
dammen. 
 

Bidrag till byn 
Eslövs Kommun beslöt i slutet av 2021 att ge byarna, som har en aktiv 
byförening, ett bidrag att använda till trivsel- och trygghetsskapande 
åtgärder. Det är en variant av något som kallas Nässjömodellen, där byarna 
får en mindre summa att använda efter eget huvud. I vårt fall får vi ca 
16 000 kr att använda till ”administration” och ca 30 000 till trivsel och 

trygghet. Pengarna går till byalaget och användningen skall redovisas.  
Vad skall vi använda pengarna till?? Lämna in förslag till byarådet!!! 
Byarådet planerar ett möte i februari, så de första idéerna är välkomna 
direkt. Det är en begränsad summa, men med en by full av kluriga 
innevånare så kommer vi att använda dem på bästa sätt. Alla kommer inte 
att bli nöjda, men så många som möjligt. Hör av er eller mejla till byarådet.   
 

Kyrkan stängd 
Fukt och mögel sätter för tillfället stopp för all verksamhet i kyrkan. Det är 
ett tråkigt besked nu när vi fått i gång lite aktivitet med musikstunder och 
några gudstjänster. Vi får hoppas att luftproblemen går att lösa och att 
uppehållet inte blir för långt. 
 

Hänt sen sist 
På Alla helgons dag brann marschallerna längs vägarna i byn. Fantastiskt 
bra uppslutning trots dåligt väder. Glöggen värmde gott. Ovanligt många 
bilar drog genom byn vilket visar att det uppskattas även av utsocknes.  
 
 
 
 
 
 
 
 


