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Kyrkan 
Enligt säkra källor, så är det möjligt att använda kyrkan igen. Den har varit 
tillfälligt stängd på grund av fuktproblem. Provtagning visar att allt är ok. 
Då får vi hoppas att man börjar använda den igen. 
 

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  
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Insidan 
Våren har kommit och vi vill träffas igen. Till majbrasan kom det fler än 
någonsin. Det kan ju bero på att vi längtar till att det skall bli som vanligt 
igen. Vi kommer att få många tillfällen att mötas och prata under året. Vi 
ses vid Andrummet, Grisfesten och framför allt när och var som helst i god 
byanda.           /Åldermannen 
 

Årsstämma 
Stämman hölls den 28 mars. 12 medlemmar deltog. Efter redovisning av 
räkenskaper och verksamhet blev det val. Byarådets sammansättning blev 
som innan med skillnaden att Johan Nilsson ersätter Nadia Day. Vi 
avslutade med kaffe och goda bullar från Carina. 
 

Andrum 
Nu har vi haft 2 grillkvällar och vi var över 15 bybor senast. Andrummet är 
en härlig samlingsplats som kommer att utvecklas efterhand. Sådd och 
plantering pågår, men fler växter behövs, så hör av er om ni kan bidra. 
Första fredagen i månaden tänds grillen vid 18-tiden, men det går att 
använda platsen när som helst. Njut av solnedgången vid vattenspegeln. 
  

Bidrag till byn 
Vi har efterlyst förslag till hur vi skall använda pengarna vi fått av 
kommunen. Några förslag har kommit in och diskuterats i byarådet. Vi har 
beslutat att förnya tälten. Det finns ca 15 000 kr kvar. Inte så mycket, men 
kom med fler förslag. 
 

Loppis? 
Skall vi ordna loppis i byn? Förslag till loppis vid vägkanten eller på en 
central plats har dykt upp. Är ni sugna på att ordna en loppis? Kanske har 
ni för mycket i garaget? Byarådet vill gärna veta, om ni vill, hur ni vill och 
vem som skall fixa det. Ni kan väl prata om det när ni träffas i sommar, så 
har vi säkert några bra förslag att ta upp på grisfesten i augusti. Någon 
gång i september hoppas vi att loppisen kan bli av. Barnloppis har ju varit 
en succé, så varför inte? Hör av er till Byarådet eller Facebooksidan. 

 

Tälten 
Resterna av de gamla tälten skall bort. Väggarna är lagade, vissa 
dragkedjor är sönder och sömmarna ansträngda. Det är möjligt att få till ett 
komplett tält alternativt 2 sammankopplade. Det finns också ett extra 
rörskelett. Storleken på tälten är 8x5 m. Hör av er eller kolla på Köp och 
Sälj, FB. 
De nya tälten kan hyras för 300 kr/gång 
 

Växtbytardag 15/5 
Dags för årets dag för trädgårdsintresserade. Det blir några timmar (mellan 
13 och 17) där du kan hitta något du vill ha eller ge bort något. Växter till 
Andrummet efterlyses. Har du inga växter att erbjuda, så kom ändå. Det 
finns alltid något att ta hem. Kanske ett gott råd från ”de som vet”. Det går 
att lämna växter i förväg. Plats: Hos åldermannen. 
 

Gökotta 26/5  
På kristihimmelsfärdsdag träffas vi vid gamla eken på Östra Strö fälad och 
njuter av våren. Det blir lite senare i år enligt önskemål, nämligen klockan 
9. Tag med fika och förundras av gökar, lärkor, näktergalar, orkidéer och 
mycket mera. 
 

Grisfest 20/8   
Det blir grisfest i år. Separat inbjudan kommer senare. Vill du hjälpa till att 
planera eller komma med nya idéer? Vi är några som ordnar det mesta, 
men vi vill gärna bli fler. Hör av dig till Byarådet. 
 

Hänt sen sist 
-Äggjakten i prästgården samlade ett stort antal letande barn och föräldrar. 
Guldägg hittades och priser delades ut. Alla var nöjda och njöt av fikat. 
Tack Nadia och Ali. 
-Valborgselden kunde tändas med full styrka i år. Ca 75 personer samlades 
för att sjunga, vinna vinster och grilla korv i Johanssons hage. En gammal 
vårtradition att glädjas över.  


