
Lördagen den 31 augusti fylls centra-
la Stehag med allt ifrån livemusik till 
marknadsstånd. Kom och upplev en 
härlig stämning och atmosfär!

Några höjdpunkter under dagen är Broloppet, 
musikunderhållning, utställning och lokala odlare 
och hantverkare som ställer upp sina stånd runt 

Matboden och Pizzaboden mitt i Stehag. På kvällen blir det musikunderhållning vid 
Bykrogen i Stehag. För mer detaljerat program - se baksidan av Stehagsbladet och 
www.stehag.org.
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            Vi finns på Facebook!

   http://www.facebook.com/StehagsIntresseOchForskoningsforening

Bli medlem
Att bli medlem i Stehags intresse- och försköningsförening kostar 100 kr för hela familjen. Sätt in 
100 kr på vårt plusgirokonto 280574-5. Ange namn, gatuadress och eventuell mejladress vid inbe-
talning. Läs mer om föreningen på www.stehag.org.

Information från Stehags Intresse- och Försköningsförening
Nr 2, 2013

Var med i 
förberedelserna!

Kom till Matboden kl 9 på 
Stehagsdagens morgon. Vi 
fixar skyltar och tipsrunda, 
ställer upp marknadsstånd 
och fikamöbler, bygger upp 
läktaren m.m.
Alla är varmt välkomna. 
Ingen föranmälan behövs. 

   Gympadax i Stehag!
Snart börjar onsdagspassen  
i idrottshallen. Start kl. 20 
den 4 september. 

Vill du sälja eller visa upp  
något under Stehagsdagen?

Det kostar inget, men hör av dig innan 
till oss i planeringsgruppen. Vår mejl-
adress är:
stehagsintresseforening@gmail.com

Höstmarknad kl. 12 till 16
Klockan 12 invigs Stehagsdagen på Hasslebrovägen av Kulturskolans ung-
domsorkester. Marknad med lokala odlare, företagare och bybor utanför 
Matboden, Pizza Boden och Christinas hårvård. Fotoutställning, tipsrunda 
och en massa överraskningar under dagen. 

Musikföreställning med 
Mamma Måd kl . 14 utanför Matboden
Trallvänliga låtar om poliser, korvar, fisar och kalsonger för små och stora 
barn! Fritt inträde.

  Teater Mira spelar ”Marknadsafton” 
kl. 16 utanför Matboden
Ett folklustspel av Vilhelm Moberg - en kamp om kärlek, makt 
och pengar. Men kärleken segrar alltid! Fritt inträde. Medarrangör 
är Eslövs Teaterförening.

Broloppet kl 17.30
Var med på världens kortaste (?) men roligaste brolopp! En tu-
sendels halvmara på 2100 cm. Du behöver inte vara snabb men 
tycka om att umgås med trevliga Stehagsbor.

 
 

Mat & musik vid Bykrogen kl 18.30 till 23
Efter Broloppet fortsätter festen med matförsäljning och picknick-
möjligheter. GeHöör BluesBand spelar utanför Bykrogen.
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Tider för Broloppet:
17.30: Uppvärmning med Friskis & Svettis
18.00: Startskott
23.00: Målet stänger. De som ännu inte har kommit i mål får ingen 
sluttid. Bättre lycka nästa år!

Arrangör: Stehags intresse- och försköningsförening
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Här körHär köper du din nummerlapp!
Nummerlapparna till Broloppet säljs i Matboden, på Bykrogen och 
Otto Olssons i Stehag. Pris 50 kr för vuxna och 25 kr för barn. Då ingår 
dryck vid vätskekontrollen efter loppet. Max. 300 deltagare. 



 Vill du också   
 vara med i en  
 arbetsgrupp?
Det finns alltid utrymme för 
fler i våra arbetsgrupper. Någ-
ra av de arbetsgrupper som är 
igång just nu:

Byutveckling Leader • 
MittSkåne, bl.a. cykelvä-
gar runt Stehag m.m.
naturreservatet i Gyasko-• 
gen
motionsspåren och trap-• 
pan
Stehagsdagen 2014• 

Du når oss på vår mejladress:  
stehagsintresseforening@
gmail.com

 Öppna styrelsemöten
Kom gärna också på våra sty-
relsemöten. De är öppna för 
alla intresserade. Se www.
stehag.org för tider.

... byggde en trappa på Gyaberget

Våren 2013 gjorde vi 
bland annat detta....

Nu är det helt klart att det blir en 
cykel- och vandringsled mellan 
Stehag och Sjöholmen sedan Läns-
styrelsen godkänt projektet för 
Leaderbidrag. Sparbanksstiftelsen 
Öresund är också med och spons-
rar vägen. Eslövs kommun har tagit 
över och kommer att driva projek-
tet. Upphandling pågår och bygg-
projektet startas inom kort. Man 
räknar med att den är klar senast 1 
november i år. 

Vi frågade Östra Onsjö församling om 
vad de har på gång till hösten:
 
Frukostträffar kl 9 på församlingshemmet:
3.9 Cecilia Timner från Osterian i Hallaröd 
pratar ostar och ordnar liten ostprovning.
1.10 hoppas vi på äppelprovning från Kiviks 
musteri.
5.11 blivande kyrkoherden Cerny Eriksson 
presenterar sig
3.12 julavslutning
 
Församlingsafton kl 19 på församlings-
hemmet:
18.9 "Vad är klockan, egentligen?" Resa 
utmed transsibiriska järnvägen. Niclas Thoor.
14.10 "Hur mycket te måste man dricka för 
att få något gjort?" Om arbete för mänskliga 
rättigheter i Kaukasus. Evelina Kulki.
18.11 " Utedass och lyxbilar, mirakel och 
hjälpande händer”. Glimtar från södra Ryss-
land sommaren 2013. Torvild Evensson.
 
Söndagskväll kl 18 på församlingshemmet:
8.9 Taizéinspirerad mässa
6.10 Församlingsafton om fundamenta-
lismens orsaker och verkan. Med Aron 
Engberg.
20.10 Samtalskväll om fundamentalism och 
det som kommer upp.
10.11 Församlingsafton "Mellan vidskepelse 
och vetenskap -- eller varför den franska da-
men sa nej till den svenska tonårsflickan".Är 
kristen tro en slags sofistikerad vidskepelse? 
Kan man bevisa Gud? Är gammal klassisk 
religionskritik passé i vår postmoderna tid? 
Och varför ville den franska damen inte ens 
lyssna? Med Erica Äppelros.
17.11 Taizéinspirerad mässa.
24.11 Samtalskväll om tro och det som kom-
mer upp.

Ingen avgift, ingen anmälan till något.
Mvh
Torvild Evensson
kyrkoherde
Östra Onsjö församling

... och cyklade till Hallontorpet.

Ta dig tid att svara på en 
enkät om Stehags framtid
 
Vi är under 2013 med i ett by-
utvecklingsprojekt inom ramen 
för Leader Mittskåne. Det finns 
många idéer om vad vi vill 
göra, men det finns plats för fler. 
Fyll enkelt i den enkät som du 
snart kan hitta på www.stehag.
org och som även delas ut på 
Stehagsdagen..

Det blir en cykel-
väg till Ringsjön!

Grannsamverkan 
i Stehag
Inbjudan till informations-
träff onsdag den 9 oktober kl. 
19:00 på församlingshemmet i 
Stehag.

Representanter från Polisen i 
Eslöv, Räddningstjänsten och 
från något försäkringsbolag 
informerar om hur man kan 
starta och driva Grannsamver-
kan.

Syftet med Grannsamverkan 
är att göra bostadsområden 
mindre attraktiva för brottslig 
verksamhet genom ökad upp-
märksamhet från de boende 
i området samt kunskap om 
hur man skyddar sig, vilket 
avskräcker och försvårar för 
tjuven. 

Mer informa-
tion om vad 
Grannsamver-
kan är och hur 
det fungerar 
finns på: 
www.samverkanmotbrott.se


