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Fototävling - 
din bästa bild 
av Stehag 

Nu finns en Facebook-
sida för Stehag. Bland annat 
kan du ladda upp din bästa 
Stehagsbild som vi sen kan 
använda på vår hemsida. Vi 
lottar ut priser till dem som 
deltar i tävlingen. 

http://www.facebook.com/
StehagsIntresseOchForsko-
ningsforening

ANNAT SOM ÄR PÅ 
GÅNG I STEHAG
I HÖST ...
... Utställning om Stehag på Eslövs mu-
seum mellan 18 augusti och 30 septem-
ber. Läs mer på www.stehag.org

... Matboden firar 2 år den 1 september 
och ordnar bl.a. loppis - prylar, plantor 
m.m. Alla är välkomna. Ta med eget 
bord eller filt. Kostnad 20 kr.

... FK Tor ordnar BARNENS DAG den  
9 september, och deras stora höstloppis 
är den 30 september. Läs mer på www.
fktor.se

... Momsfri jippohelg på Otto Olsson 
den 10 och 11 november.

 

Stehagsdagen 8 september!
 
 

          Nu är Stehagsdagen tillbaka igen efter några års 
            uppehåll. Massor av roliga aktiviteter hela dagen 
                   och kvällen. 

Prinsessan som sades 
vara ful ...
Prinsen kommer till slottet för att 
välja en gemål bland systrarna som 
bor där. Alla vet att det kommer 
att bli prinsessan som sades vara 
vacker. Ingen räknar med
skönheten som kommer inifrån… 

”Prinsessan som sades vara ful” är en saga om 
att utveckla sitt fantastiska inre!

Vi samlas utanför Stehags bibliotek kl 18 torsdagen den 30 augusti 
för att tillsammans gå till Gyaskogen. Glöm inte att ta med något att 
sitta på. Om det regnar håller vi till i skolans matsal i stället.

På vår hemsida (www.stehag.org) kan du läsa om förra årets 
trollvandring i Gyaskogen när Trollmor berättade sagor för 
massor av Stehagsbarn i höstsolen.

Ingen kostnad. Ingen föranmälan.
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Arrangörer: Biblioteket i Stehag  & 
Stehags intresse- och försköningsförening.

Sagoföreställning med trollmor 
i Gyaskogen 30 augusti kl 18



 

Bli gärna medlem i Stehags Intresse- och Förskönings-
förening! Vi arbetar helt ideellt för byns bästa, 

och är politiskt obundna. 
Ju fler vi är, desto mer kan vi göra för byn.

 
För att bli medlem krävs det bara 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. Vill ni få löpande information 
via e-mail går det bra att även lämna en e-mail adress.

Det finns plats för fler i våra arbetsgrupper! Mejla oss:
stehagsintresseforening@gmail.com 

 

TACK TILL VÅRA FÖRETAG I BYN 
SOM SPONSRAT STEHAGSDAGEN! 

Bykrogen, Matboden, Otto Olssons Bygg, 
Wrights Damm & Trädgård, Pizza Boden,

Christinas hårvård, Elkraft,
Terapier för kropp & själ, AI-ateljén.  

Festival WTF Stehag
Festival på fotbollsplanen vid Gya Bygdegård. Arrangör Ung i Mitt-
Skåne.  Massor av musik hela dagen för alla åldrar och smaker! Det 
kommer att finnas mat och andra aktiviteter på plats. Pengar som 
samlas in går till välgörande ändamål. Läs mer på http://wtfstehag.
blogg.se

Hemmamatcher på Gyavallen hela dagen
Ungdomarna spelar matcher på förmiddagen. Kl 13 spelar herrarna 
och kl 15 spelar damerna. Kom och heja på!

Höstmarknad kl. 12 till 15
Stehagsdagen invigs kl. 12 med fanfar och tal. Därefter blir det 
marknad mellan Matboden och Bykrogen med lokala odlare, före-
tagare och bybor. Orkesterelever från Kulturskolan underhåller. Det 
blir tipsrunda och spännande överraskningar, bl.a. får vi besök av en 
brandbil, en polisbil och en traktor. Du kan också fika med en politiker 
från Eslövs kommun. Klockan 14 uppträder Mamma Måd för alla med 
barnasinnet kvar. Läs mer på www.stehag.org

Vill du vara med på marknaden och sälja något? Uppträda? Visa 
upp din konst eller trädgård? Eller har någon annan idé? 
Mejla oss gärna: stehagsdagen@gmail.com

Broloppet i Stehag kl. 17
Var med på världens kortaste (?) men roligaste brolopp!
En tusendels halvmara på 2100 cm. Du behöver inte 
vara snabb, men tycka om att umgås med trevliga 
Stehagsbor.

Tider för Broloppet:
17.00: uppvärmning med Billinge Underhållningsorkester
17.15: startskott
22.00: målet stänger. De som ännu inte har kommit i mål 
får ingen sluttid. Bättre lycka nästa år!

Billinge Underhållningsorkester
bjuder upp till dans kl. 18
Värm upp med dans, eller ta en svängom under eller efter Bro-
loppet. BUO spelar mellan ca 18 och 19.

STEHAGSDAGEN  
8 september 2012

Köp din nummerlapp på Bykrogen eller O.O.
Nummerlapparna till Broloppet säljs på Bykrogen och Otto Olssons i Ste-
hag för 30 kr styck. Då ingår dryck vid vätskekontrollen efter loppet och 
priser lottas ut bland deltagarna. Max. 250 deltagare i Broloppet. 
Först till kvarn ...

Arrangör: Stehags intresse- och försköningsförening

Annat som händer den 
8 september 2012 ...


