
 
 
 

Till våren tar föreningen nya energiska tag och vill gärna få in tips och idéer 
på aktiviteter. Vi behöver även fler som engagerar sig i olika aktiviteter, ju 
fler frivilliga desto fler aktiviteter möjliggör det. 
 
Exempel på kommande aktiviteter kan vara att försöka bygga upp den 
trappa som en gång lett upp till Gyaberget från Kärrstorpsvägen. 
Kommunen har redan lovat att bidra med material om vi bidrar med 
arbetskraft. 
 
Vi har också förhoppningar om att kommunen finansierar en upprustning av 
den gula slingan i Gya-skogen (4,1 km) till våren. 
 
Det finns en mängd förslag om aktiviteter i Gya-skogen, bl.a. geologisk 
vandring, återkommande tipsrundor, blomstervandring, m.m. Det finns en 
grupp som är intresserade av att jobba med detta, men fler personer behövs. 
Hör av dig till oss! Kontaktuppgifter finns på www.stehag.org. 
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Till vår glädje har kommunen finansierat en upprustning av den röda slingan 
(2,4 km). Arbetet utförs nu i dagarna och tisdagen den 20/9 kl. 18:30 sker 
återinvigningen. Alla hälsas välkomna! Tipsrunda för vuxna och barn. Fina 
priser att vinna! Procordia i Eslöv bjuder på blåbärssoppa. 

 
 

                         
        Växt- & barnloppis 

 
                                   Lördagen den 24/9 Kl 10 – 12 utanför Matboden 

 
Välkomna att besöka skördemarknaden som kommer att erbjuda allt från 
försäljning av lokalt producerade grönsaker till växter från trädgårdarna i 
byn. Välkommen också att sälja barnens urvuxna kläder, leksaker m.m. 
 
Mustens Vänner från Södra Rörum besöker oss och visar hur man gör must 
av trädgårdens äpplen eller päron. Ta med en hink eller två av din frukt!  
Mamma Måd kommer och sjunger för barnen. En äppelslinga tar dig till 
Röda korsets äppelfest! 

Ett stort tack till våra sponsorer som på olika sätt 
stöttar vår verksamhet! 

 
Bykrogen, Christinas hårvård, Matboden, 

Otto Olssons bygg, Restaurang & Pizzeria BODEN, 
Wrights Damm & Trädgård och Sunnantorps gård  

 
Kontakta oss om du också vill sponsra oss – då kan vi göra ännu 

mer för byn! 



      
19 – 25 september 

 

Stehags Intresse- och Försköningsförening kommer genom olika 
aktiviteter under veckan att uppmärksamma den hållbarhetsvecka som 

Eslövs kommun anordnar vecka 38.  
 

Måndag: Ekopyssel i biblioteket kl 18:30 – ca 20:30. 
 Välkomna att tillverka nya saker av gammalt. Kom med eget 

material och idéer så pysslar vi tillsammans!  
 
Tisdag:  Återinvigning av röda slingan i Gyaskogen, kl 18:30. Välkommen 

ut och provgå ”nya” slingan genom att delta i en klurig tipsrunda 
för både stora som små. Fina priser att vinna! 

 
Torsdag: Vi samlas vid biblioteket kl 18:30 och går en promenad i området 

som eventuellt kommer att bli ett naturreservat. Vandringen 
avslutas med fika. En mindre bildutställning på biblioteket. 

 
Fredag:  Välkomna till Matboden för att lyssna på Sabine Håkansson som 

pratar om hur matrester kan bli nya rätter, kl 17 – 18. Det kommer 
även att bli matlagning ur hennes kokbok ”Restresan”. Biblioteket 
besöker Matboden med böcker om mat och miljö. 

 
Lördag:  Skördemarknad med bl.a. mobilt musteri och lokala leverantörer 

vid Matboden kl 10 – 12. Barn- och växtloppis m.m. 
 
Söndag:  Trollvandring för hela familjen i Gyaskogen mellan kl 14 – 16. 

Följ småtrollen från biblioteket till Trollmor ute i 
Gyaskogen, där hon berättar sagor och bjuder barnen på 
saft och bullar. Skogsskoj med Fia & Emelie och 
naturupptäckter med Naturskyddsföreningen.  
Oömma kläder och stövlar rekommenderas. Ta med något 
att sitta på, och gärna en mugg att dricka saft ur. Skulle 
det bli riktigt regnigt håller vi oss inne på biblioteket. 

 
 

Den 1 september hade vi en inspirationskväll om hur skolgårdar kan bli 
grönare. Under 2012 kommer skolan äntligen att få möjlighet att rusta upp 
sin skolgård och förhoppningsvis kan vi dra nytta av mycket av det som 
Britta Nylinder berättade om under kvällen. Läs en sammanfattning och se 
några av Brittas bilder på www.stehag.org. 

 

 
Några entusiaster ur föreningen har arbetat med att ta fram material om en 
eventuell gång- och cykelväg från Stehag till Ringsjön. Tillsammans med 
konsultföretaget Vectura har en förstudie gjorts om förutsättningarna för 
cykelleden antingen längs med järnvägen eller längs vägen via Kyrkbyn. 
Förstudien är nu klar och överlämnad till Leader MittSkåne. Leader 
MittSkåne är de som förhoppningsvis ska hjälpa till med finansieringen av 
projektet och under hösten kommer arbetet med ansökan om hjälp med 
finansieringen att komma igång. 
 
För vidare information och förstudien i sin helhet, se www.stehag.org. 
 

 
Bli gärna medlem i Stehags Intresse- och Försköningsförening! 

För att bli medlem krävs det att man sätter in medlemsavgiften,  
100 kr, på pg. 28 05 74 – 5. Det är en engångsavgift vilken gäller 
för alla medlemmar i hushållet. Uppge namnen på samtliga 
medlemmar och er adress. Önskar Ni erhålla löpande information 
via e-mail går det bra att även lämna en e-mail adress.  


