
Verksamhetsberättelse Stehags intresse- och försköningsförening 2010

Under året hölls fem styrelsemöten där bland annat följande frågor behandlades:

Slingorna i Gyaskogen: Diskussioner har förts med kommunen angående upprustning av 
motionsslingorna genom bland annat spridning av ny flis, men kommunen har ännu inte 
genomfört några åtgärder. 

Hasslebrovägen: Kontakt har tagits med miljö- och samhällsbyggnadskontoret angående 
Hasslebrovägen och då framförallt frågan om att regionbussarna och annan tung trafik väljer 
denna väg snarare än Stationsvägen. Kontakt kommer även att tas med Stehags vägförening 
för att försöka komma längre i denna fråga. 

Föreningens hemsida: Sidan färdigställdes under 2009 och under året har den ständigt 
förbättrats för att informera och samordna information om vilka aktiviteter som pågår i 
Stehag. Länkar till externa, Stehagsrelaterade företags hemsidor har lagts upp mot en mindre 
årlig avgift. 

Leader: Under året har projektet kontinuerligt diskuterats i styrelsen,  en särskild arbetsgrupp 
för genomförandet har bildats. Christian Abrahamsson och Åke Jönsson håller samman denna 
grupp. Projektet innefattar att i ett första steg, genom en förstudie, undersöka möjligheterna 
att göra en gång och cykelväg mellan Stehag och Sjöholmen. Information om projektet har 
lagts ut på hemsidan.

Trädgårdscirkel: Under året har en fristående trädgårdscirkel med drygt 10 medlemmar 
bildats. Information om cirkeln har även det lagts ut på hemsidan. 

 

Föreningen genomförde under året fyra utåtriktade arrangemang:

I april anordnades för första gången en konstutställning för lokala konstnärer i anslutning 
till Vårbluesen på Gya. Utställningen hade en del besökare och får ses som ett lyckat 
arrangemang.

I maj var det dags för den årliga växtloppisen som detta år kombinerades med 
en ”barnloppis”. Vädret var inte det bästa denna dag, men trots det kom drygt ett tiotal 
försäljare av växter och eller barnkläder/saker. Föreningen passade även på att göra reklam 
för sig under dagen. Besökare och köpsugna kom främst från byn.

I juni anordnades en mycket populär rosenvandring på Klockaregården. Karin och Hans 
Månsson guidade runt i sin trädgård och berättade om rosorna som växter där. Vandringen 
avslutades med kaffe och fika.

I oktober arrangerades en workshop av kommunen för att diskutera Stehags utveckling med 
avseende på hållbar utveckling. Ett trettiotal Stehagsbor kom och bidrog med kreativa förslag 
och intressanta diskussioner. Mötet avslutades med en uppskattad bildvisning med Jonas 
Nyberg (fågelfotograf från Stehag).


