
 
 

FK Tor och Stehags Intresse- och 
Försköningsförening i samarbete. 

 
Välkomna till midsommarfirande på gröningen vid skateboardrampen! 

 
Vi träffas kl 10:30 för att med gemensamma krafter klä och resa 
stången. Medtag gärna blommor och grönt samt ett glatt humör. 

 
Kl 15:00 blir det sedan dans kring stången. FK Tor bjuder på fika! 

 
 

Kan du tänka dig att hjälpa till med förberedelserna som att t.ex. snickra 
ihop en stomme till midsommarstången eller att samla ihop björksly? Eller 
kanske att spela till dansen runt stången, leda lekar, ordna med fika o.s.v.? 

Hör av dig till Louise Nilsson via telefon 54 5 64 (070-404 77 10) eller  
e-mail louise.charlotte.nilsson@gmail.com. 
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KL 14:00-16:00 
 

Välkommen på en loppis som ger dig möjlighet till att fynda såväl 
växter som barnkläder, leksaker och annat som kan vara till nytta i 

såväl trädgård som lekrum. 
 

Passa på att förnya dina planteringar och gör dig samtidigt av med 
trädgårdens överflöd. Låt dessutom barnen sälja sina begagnade och 

inte längre populära leksaker.  
 

Loppisen äger rum på busstorget vid Westins väg. 
 Ett stort tack till våra sponsorer som på olika sätt 

stöttar vår verksamhet!  
 
 
 
 

Hur blir man medlem? 
 

Bykrogen, Christinas hårvård, Matboden, 
Otto Olssons bygg, 

För att bli medlem krävs det att man sätter in medlemsavgiften,  
Restaurang & Pizzeria BODEN, 

Sunnantorps gård, Wrights Damm & Trädgård  
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.  

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

mer för byn!  
Läs mer om föreningen på www.stehag.org! 



 
 
 

En arbetsgrupp inom föreningen arbetar med att få till stånd en upprustning 
av slingorna i Gyaskogen. Här kommer en lägesrapport: Vi har fört positiva 
samtal med markägaren. Vi har även kontakt med en entreprenör som kan 
utföra arbetet. Vår förhoppning är att kommunen ska bekosta upprustningen, 
och samtal pågår. Vi har dock inga klara besked än så länge. Det är därför 
långtifrån klart att det blir en upprustning i år, men vi arbetar vidare med 
tydlig målsättning. 

 

 
1/9 Kl 19:00 – ca 20:00 
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Kom och lyssna på ur man kan göra en lekplats mer spännande genom att 
använda sig av naturmaterial och skapa grönskande rum, pilkojor, 
hinderbanor eller vattenlek. Britta Nylinder visar bilder och berättar om 
Malmö stads projekt ”Gröna Skolgårdar”. 

 
 

Som vi tidigare har berättat om har en arbetsgrupp inom föreningen sökt 
projektstöd för en gång- och cykelväg mellan Stehag och kommunens 
badplats vid Västra Ringsjön - ett s.k. Leaderprojekt. Inom kort kommer 
förstudien till projektet att vara klar, och läggs då ut på föreningens 
hemsida (www.stehag.org). 

 
 

Den 19 maj gick vi runt i byn tillsammans med Kristoffer Tonning som 
är entreprenadledare på kommunen (Gata/Park). Diskussion fördes bland 
annat om nedskräpning/behov av papperskorgar och hundlatriner, samt 
skötseln av byns grönområden. Kristoffer Tonning informerade oss om 
att kommunen i år bland annat har tagit över skötseln av områdena runt 
perrongerna. De kommer också att se över om det kan sättas upp 
fler/större papperskorgar vid busstorget, viadukten m.m. Vi framförde 
också önskemål om en gemensam anslagstavla för byn placerad på 
busstorget.  
 
En del av de frågor vi tog upp var inte Kristoffer Tonnings ansvars-
område och de kommer vi att diskutera vidare med andra personer på 
kommunen. Det handlar framför allt om två frågor som är mycket 
viktiga för föreningen just nu - att få till en hastighetssänkning på 
Hasslebrovägen och Kärrstorpsvägen samt en upprustning av 
lekplatserna norr om järnvägen. 
 
 

 

 
 

19 – 25 september 
 

Eslövs kommun har i höst en temavecka om hållbar miljö. Vi är i full 
gång med planering av olika aktiviteter. Städdag, trollvandring och 
tipsrunda i Gyaskogen är några av föreslagna aktiviteter. 
 
Kom gärna med förslag och synpunkter på lämpliga aktiviteter. Ring 
eller skicka e-mail till Louise Nilsson (för kontaktuppgifter se nästa 
sida). 

http://www.stehag.org/

