
Verksamhetsberättelse Stehags intresse- och
försköningsförening 2008

I april genomfördes en städdag där vi bjöd allmänheten att hjälpa till att städa samhället. Cirka
30-40 personer slöt upp och dagen avslutades med fika på bykrogen. Städdagen stöddes av
Eslövs kommun (container) och Otto Olsson (utrustning) samt Handlarn och Bykrogen (fika).

Representanter från föreningen fungerade som kontaktpersoner i samband med den
skogsavverkning som gjordes under våren i kommunens del av Gyaskogen.

Nytt för i år var en växtloppis som anordnades på busstorget i början av juni.

Ungdomsfrågorna som diskuterades mycket föregående år följdes inför sommaren upp med ett
möte i juni med representanter från fältgruppen i Eslöv, nattvandrarna och FK Tor.

Det har bildats en grupp som ska arbeta med en hemsida för Stehag och bland annat digitalisera
bilder från byn som ska kunna läggas upp på hemsidan.

Uthyrningen av bygdegården har diskuterats eftersom det har skett en del skadegörelse i
samband med vissa fester där. Vi har varit i kontakt med kommunen men de har ingen skyldighet
eller möjlighet att göra några insatser för att förhindra något som kan inträffa på väg från eller till
Gyagården. Vi har inte hittat någon lösning på detta utan berörda måste själva kontakta polisen
eller om möjlighet finns vandra med nattvandrarna sådana kvällar.

Representanter från föreningen har under året drivit frågan om upprustning av slingorna i
Gyaskogen och kommunen avsatte också pengar för att åtgärda detta. Trots upprepade kontakter
under hösten om varför inte arbetet kommit igång fick föreningen inget besked från kommunen
om detta.

Styrelsen bjöd in den nya gatuchefen till ett möte i oktober för att diskutera några aktuella frågor.
Det mynnade bland annat ut i ett brev om skyltning i byn som föreningen skickade till
gatuchefen. Vi avvaktade däremot med att skicka synpunkter till gatuchefen om placering och
utformning av informationstavla och anslagstavla för att se vad ev. Leaderprojekt kan leda till
när det gäller turistinformation etc.

I januari deltog Vägföreningen i ett styrelsemöte där det diskuterades hur vi tillsammans kan
verka för att Hasslebrovägen blir lokalgata och i samband med det förskönas och göras säkrare
för gående och cyklister. Frågan om hur korsningen vid Kärrstorpsvägen/Stationsvägen kan bli
säkrare diskuterades också.



Styrelsen fick i januari information om Leader Mittskånes arbete så här långt. Det finns en
styrelse som ska fördela pengar på olika utvecklingsprojekt som sker i samverkan mellan ideella
föreningar, näringsliv och kommun. Just nu finns det inget beslutat projekt som har anknytning
till Stehagstrakten, men det finns tankar på ett projekt om en vandringsled. Det är meningen att
det ska bli ett möte där olika intressenter är med och diskuterar detta.
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