
Verksamhetsberättelse Stehags intresse- och försköningsförening 2009
 
För att marknadsföra vårens aktiviteter gjordes ett informationsblad som skrevs ut med hjälp 
av Eslövs kommun och lämnades ut till alla hushåll i Stehag och Stehags kyrkby i mars 2009.
 
Årets första aktivitet var städdagen som genomfördes den 25 april. Aktiviteten 
uppmärksammades endast av ett fåtal Stehagsbor men de som deltog kunde konstatera att 
det inte var så mycket skräp att plocka detta år. Dagen avslutades med fika på Vedelsvägen.  
Städdagen stöddes av Eslövs kommun (container) och Otto Olsson (utrustning).
 
Växtloppisen på busstorget genomfördes den 21 maj, vilket var samma dag som FK Tors 
loppis. En mellanstadieklass som sålde kakor och kaffe för att tjäna pengar till en skolresa 
samordnade denna försäljning med växtloppisen. Ett pressmeddelande skickades till Skånska 
dagbladet som införde en notis. Ett antal informationsblad sattes även upp i anslutning till 
Tors loppis och besökarantalet blev mycket stort. De fyra försäljare som kommit dit med 
växter sålde slut på i princip allt de hade med sig. Skånska dagbladet kom för att göra ett 
reportage.
 
 En välbesökt byvandring i Stehags kyrkby genomfördes den 15 juni. Hans Månsson guidade 
drygt 50 deltagare runt kyrkbyn och vandringen avslutades med fika i Karin och Hans 
Månssons trädgård.
 
Stehags intresse- och försköningsförening blev under året medlemmar i Leader Mittskåne. 
Intressegruppen som bildades på årsmötet har regelbundet träffats för att diskutera en 
projektidé om anlägga en gång- och cykelled längs med järnvägen från Stehag till Ringsjön 
(Sjöholmen). 

Föreningen fick strax innan sommaren ett mail om den försämrade skötseln av allmänna 
ytor i Stehag. Föreningen träffade i september gatuchefen Rolf Carlsson för att diskutera 
åtgärder. På mötet tas även frågan om en förbättring de två längre motionsslingorna samt 
bättre skyltning (till ex fotbollsplaner och idrottshall) upp. Nya skyltar har efter detta satts upp 
vid bla Stationsvägen. När det gäller skötseln av allmänna ytor i byn skulle Rolf Carlsson se 
över ansvaret. Upprustningen av de två längre motionsslingorna kommer att göras så snart 
kommunen tecknat ett nytt avtal med markägaren.

Inför höstens aktivitet gjordes ett gemensamt utskick med tillsammans biblioteket till alla 
hushåll i byn. I november anordnade vi med hjälp av Karin Månsson en bildvisning av ”gamla 
Stehag” på biblioteket. Föreningen bjöd på fika och aktiviteten var mycket uppskattad och 
välbesökt.

Under året har föreningens webbsida (http://ch2.se/stehagiff/vv) tagits fram och en e-
postadress (stehagsintresseforening@gmail.com) har registrerats. 
 


