
Gammal brandbil tillbaka  
till byn
Under hösten i fjol kallade brandkårens kamrat-
förening i Eslöv till medlemsmöte med anledning 
av att man vid flytt till ny brandstation inte hade 
någon möjlighet att förvara sina bevarade veteran-
fordon. Ett av fordonen är en jeep av märket Land 
Rover från år 1958. Denna bil har en gång tillhört 
Stehags brandkår. Istället för att bilen skulle läm-
nas till försäljning tyckte jag att den istället skulle 
tillbaka till byn, där den en gång hört hemma.

Flertalet av de Stehags brandmän, som var an-
ställda och sades upp vid kårens nedläggning 1996 
samlades i början av januari i år. Vid detta möte 
bestämdes det att väcka liv i den gamla kamratför-
eningen igen och försöka få ”hem” bilen till byn.

Sedan dess har det löst sig med garageplats för 
både bilen och den tidsenliga släpmotorsprutan, 
som tillhör denna typ av brandbil.

Det är vår förhoppning att alla före detta Stehags 
brandmän och övriga intresserade vill vara med 
och stötta detta projekt. På Stehagsdagen kommer 
brandbilen att visas upp för byborna.

Stehags frivilliga brandkårs kamratförening/ 
Sten Björk

          
            Vi finns också på Facebook!

   http://www.facebook.com/StehagsIntresseOchForskoningsforening

Vet du om att nu är det helt gratis att bli medlem?   
Att bli medlem i Stehags intresse- och försköningsförening kostar inte något längre enligt beslut vid 
årsmötet 2014. Skicka bara ett mejl till oss på adressen: stehagsintresseforening@gmail.com och 
ange namn, gatuadress och eventuell mejladress för dem som du vill ska vara medlemmar i fören-
ingen. Ju fler vi är desto lättare har vi att påverka! Läs mer om föreningen på www.stehag.org.
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VEM BLIR ÅRETS 
STEHAGSBO!

 
På Stehagsdagen den 30 augusti kommer 
Årets Stehagsbo att utses enligt ett förslag 
som kom upp på vårt årsmöte. Mejla oss 
ditt förslag och din motivering. 

Vi vill också få in förslag på nytt namn för 
Stehags intresse- och försköningsförening, 
som vi tycker är lite för långt.

Mejla: stehagsintresseforening@gmail.com
eller lägg dina förslag i den förslagslåda 
som kommer att finnas på Matboden.

26 april kl 9
STÄD- OCH 
FIXARDAG  
I STEHAG
Läs mer inne i  
Stehagsbladet

Öppna styrelsemöten  
första onsdagen varje  
månad kl 19 

Hör av dig till oss via  
intresseforeningen@gmail.
com
om du vill komma eftersom 
lokalen kan variera.

Följande arbetsgrupper är aktiva just nu. Kontakt-
personer anges inom parentes efteråt. Hör gärna 
av dig om du vill vara med. Eller har idéer till nya 
arbetsgrupper.

Du når kontaktpersonerna via mejl: 
stehagsintresseforening@gmail.com

Bredband via fiber (Henrik Schrewelius) • 

Bygata på Hasslebrovägen  • 
(Nina Nordh)

Cykel- och gångväg till Ringsjön  • 
(Cristian Abrahamsson)

Cykelvägar inom/till Stehag (Nina Nordh)• 

Förstudie om en naturskola i MittSkåne (Nina • 
Nordh)

Gyatrappan (Göran Frank)• 

Mediagruppen (Frida Schrewelius och Nina • 
Nordh)

Motionsslingorna i Gyaskogen  • 
(Göran Frank)

Naturreservat i Gyaskogen  • 
(Nina Nordh)

Stehagsdagen (Johan Hatje)• 

Städ- och fixardag (Mona Björk)• 

Våtmark (Tord Andersson)• 

NYTT!

VILL DU VARA MED I EN ARBETSGRUPP?

Stehag fortsätter Framåt!
Den 1 mars träffades ett femtiotal Stehagsbor och  
pratade önskemål och behov i byn under framtids- 
dagen Stehag Framåt! 

 Men... det är NU det händer!  
 Kom på första uppföljningsträffen:
 Natur och Miljö
  • Vilka idéer vill vi gå vidare med just nu?
  • Hur vill vi göra det?
  • På vilket sätt vill du vara med?     Kom, så gör vi idéerna till verklighet! 

 Tid och Plats: 28 april kl 18-21 i Smebackstugan  
 (Röda Korsets röda stuga vid Värlingevägen.)

Anmäl dig till My Kjellberg: mysis_relicta@yahoo.se 
eller 070-4030053. Ange eventuella matallergier och 
önskemål vid anmälan. Gratis fika till alla som anmäler 
sig senast 21/4. Idéerna från Stehag framåt! finns på 
www.stehag.org
Senare i vår blir det en träff om Trafik & byggande,  
och i höst Kultur & gemenskap. 
Träffarna arrangeras av en arbetsgrupp i 
Stehag med stöd av Leader MittSkånes 
byutvecklingsprojekt.

Ett tips från Frisksport-
klubben Tor!
Gå gärna in på hemsidan
www.fktor.se för att se vad som 
händer i klubben. Det finns kan-
ske någon aktivitet som passar 
just dig.



Delta i arbetet med nästa Stehagsdag –  
nu också via Facebook!
Vi har  påbörjat arbetet inför Stehagsda-
gen 2014. Datumet för årets Stehagsdag är 
lördagen den 30 augusti. Boka in det i era 
kalendrar redan nu!

Det kommer som vanligt att bli en minnes-
värd, rolig och trevlig dag fylld med massor 
av aktiviteter, underhållning och naturligtvis ... 
BROLOPP!!

Följ oss och kom med idéer!
Länk till Facebooksidan finns här: 
http://www.stehag.org/stehagsdagen/

Hör gärna av dig om du vill vara med i planerings-
gruppen: stehagsintresseforening@gmail.com

KARTA ÖVER STEHAGS NATUR- OCH KULTURSTIGAR!  
   Som en del i det byutvecklingsprojekt inom Leader MittSkåne 

som Stehag har deltagit i under 2013 och 2014 har Stehags egen 
naturillustratör Katarina Månsson tillsammans med intresse-

föreningen tagit fram en karta med natur- och kulturstigar 
runt Stehag. Kartan blir klar i maj och kommer att finnas att 

hämta gratis hos byns företag och på biblioteket.

Invigning av cykel- och gångvägen till Ringsjön blir lördagen den 
31 maj klockan 14 med roliga aktiviteter för hela familjen längs 
vägen mot Ringsjön. Mer information kommer senare i vår på  
www.stehag.org och på intresseföreningens Facebooksida.

INVIGNING AV NYA CYKELVÄGEN

Välkommen den 3 juni kl 18.30 till Stehags kyrkby för att höra mer 
om byns historia som har sin början här. Karin och Hans Månsson 

är våra guider och de vi-
sar kyrkan och berättar 
om de gamla byggnader                           
som finns i kyrkbyn.
Efteråt stannar vi till på 
Klockaregården och det 
bjuds på något gott. 
Mer information kommer 
på www.stehag.org när det 
närmar sig. Blir det regnigt 
ställs arrangemanget in.

Historisk vandring i kyrkbyn

Håll utkik efter mer information i brevlådorna 
och på www.stehag.org/fiber. Har du frågor 
hör av dig till stehagsfiber@gmail.com. 

BREDBANDSSATSNING PÅ 
GÅNG I STEHAG?

 STÄD- OCH FIXARDAG I STEHAG 
Vi samlas utanför Matboden klockan 9 lör- 
dagen den 26 april och delar upp arbetet mellan oss. 
Planen är att vi fram till lunch vårstädar i byn, byg-
ger klart trappan upp till Gyaberget och börjar byg-
ga en anslagstavla till vid Stationsvägen. Vi avslutar 
med gemensam fika/korvgrillning.

26 
APRIL

EFTERLYSNING!
Har du två fönster som du skulle kunna tänka dig att skänka bort, 
hör av dig till stehagsintresseforening@gmail.com
Vi skulle behöva dem till den kommande anslagstavlan ...


