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Ett stort tack till våra sponsorer som på olika sätt 
stöttar vår verksamhet! 

Bykrogen, Christinas hårvård, Matboden, 
Otto Olssons bygg, Restaurang & Pizzeria BODEN, 
Wrights Damm & Trädgård och Sunnantorps gård  

Kontakta oss om du också vill sponsra föreningen. 
Då kan vi göra ännu mer för byn!

 

Springa Broloppet 
i Stehag i höst?

 
För några år sedan var det tradition 
med en årlig Stehagsdag. Under en dag 
visade bybor upp sina talanger. Värl-
dens (?!) kortaste brolopp sprangs. Det 
bjöds på levande musik och annan un-
derhållning. Om intresset är tillräckligt 
stort vill vi gärna försöka återuppliva 
Stehagsdagen  till hösten.
 
Vill du vara med och arrangera Ste-
hagsdagen? Har du en hobby du vill 
visa upp? Vara med på en konstutställ-
ning? Spela musik? ...? 

KOM TILL VÅRT FÖRSTA  
PLANERINGSMÖTE PÅ BIBLIO-
TEKET I STEHAG, 14 JUNI 19.00! 

Har du idéer, men inte kan komma, 
hör av dig till Anna Woxner,  
stehagsintresseforening@gmail.com

                 Vad har hänt sen sist?
Vi har lämnat synpunkter på Eslövs kommuns cykelplan och hastighetsplan. 
Tillsammans med vägföreningen i Stehag försöker vi bland annat få till förbätt-
ringar av trafiksituationen på Hasslebrovägen i form av bättre cykelväg/trottoar 
och en lägre hastighet.

I början av året kom Trafikverket till biblioteket och berättade mer om om-
byggnaden av järnvägen som pågår fram till mitten av juni. Frågan om buller-
plank togs återigen upp och vi fick svaret att vi får höra av oss med önskemål 
om nya bullermätningar efter att ombyggnaden är klar.

Vi för diskussioner med kommunen om ytterligare upprustning av motions-
spåren och om det går att ordna ridstigar i Gyaskogen. 

Vi har fått Leaderbidrag till cykel- och vandringsled ner till Sjöholmens bad-
plats vid Ringsjön – och inväntar nu besked från kommunen och sponsorer om 
projektet kan bli av. Kom gärna med tips om tänkbara sponsorer!

Vi för diskussioner med kommunen om skapandet av en boulebana i Stehag 
vid den gamla lekplatsen vid Solhemsvägen, en gemensam anslagstavla på 
busstorget, uppfräschning av grönområdena vid stationen m.m.

      PÅ GÅNG!
Vi väntar på besked från kommunen 
och sponsorer om cykel- och vand-
ringsled till Ringsjön.

Informationskväll om projektet att 
förbättra vattenkvaliteten i Ringsjön.

Vi träffar förtroendevalda i Eslövs 
kommun. Först ut är Centerpartiet.

Gemensamt midsommarfirande.

Loppishelg!  
 

FK Tors stora loppis 
den 17 maj 12–15!

Växtloppis vid Wrights Flora den 
17 maj kl 10. Ta med plantor från din 
trädgård och sälj! Det finns några bord, 
men ta gärna med ett eget om du har. 

Barnloppis vid Matboden den 19 maj 
kl 10. Välkomna att sälja – och köpa!
Ta med en filt, bord etc. att sälja från.

Läs mer inne i Stehagsbladet 
och på www.stehag.org

Biblioteket i Stehag hälsar att deras sommaröppettider börjar 
vecka 24 och då har de öppet måndagar och torsdagar 15–19. 
Sommarläsning för barn: läs sju böcker och få en bok! Semester-

läsning för vuxna: Läs fyra böcker och du kan vinna en bok!



 

Bli gärna medlem i Stehags Intresse- och Försköningsförening! 
 

För att bli medlem krävs det 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.

Stehag – mysig bymiljö, 
närhet till natur och goda 
kommunikationer!

Vi vill gärna bygga upp den trappa som 
en gång lett upp till Gyaberget. Nu är 
den helt uppruttnad. Förr i tiden fanns 
det också bord och bänkar halvvägs 
upp på berget, för den som ville sitta 
och vila där, ha picknick osv.

Kommunen har lovat att bidra  med 
material till trappan om vi i byn bidrar 
med arbetskraft. Vi behöver några in-
tresserade till i arbetsgruppen om vi ska 
kunna komma igång med detta i år. 

Vill du vara med och bygga upp 
trappan på Gyaberget?

Hör av dig till Göran Frank om du vill vara med i arbetsgruppen:
stehagsintresseforening@gmail.com

Måndagen den 23 april träffade företa-
gare och andra intresserade i byn, Es-
lövs kommuns näringslivschef Gertrud 
Elisabet Bohlin. 

Hon berättade om sina visioner och 
lyssnade på synpunkter från företaga-
re, föreningar och boende här i Stehag.

Några tankar som kom fram under kväl-
len kring vad som kännetecknar Stehag 
var bland annat: hög kvalitet i boende, 
kommunikationer och de verksamheter 
som finns här, småskalighet, gemytlig-
het, bykänsla, natur, närhet till både skog 
och sjö, livskvalitet. Vikten av att handla 
i våra affärer m.m. här i byn lyftes också 
fram, så vi får möjlighet att ha kvar dem.

Har du synpunkter, vill vara med i en arbetsgrupp eller undrar något om vårt arbete, 
mejla oss i styrelsen för Stehags intresse- och försköningsförening: 
stehagsintresseforening@gmail.com

Dans runt midsommarstången
Välkomna till gröningen vid skateboardrampen klockan 15.00 
på midsommarafton för dans runt midsommarstången.

Kom också gärna dit redan kl 10.30 när vi klär och reser 
midsommarstången. Tag gärna med blommor. Tidigare samlar vi också in 
björksly och blommor om du vill hjälpa till med det. 

Hör av dig om du skulle tycka det var roligt att hjälpa till – hålla i sången, 
leda lekar, samla in björksly etc.: stehagsintresseforening@gmail.com

Välkomna till Stehags bibliotek måndagen den 11 juni kl 19 
och hör mer om projektet att få friskare vatten i Ringsjön!
I många år har Ringsjön haft stora problem med övergödning och åter-
kommande algblomningar. Richard Nilsson från Ringsjöns vattenråd 
kommer till oss och berättar om arbetet med att få Ringsjön att tillfriskna.

Motionsspåren i skogen, trap-
pan upp på Gyaberget, trafik-
miljön på Hasslebrovägen, 
upprustning av grönområden 
i  byn, Stehagsdagen, naturre-
servat i Gyaskogen m.fl.

Det finns plats för fler 
i våra arbetsgrupper:

Centerpartiet till Stehag
Vi möter de politiska partierna – först ut är Centerpartiet som bjuder in 
Stehagsborna till ett möte för att lyssna på vad vi tycker är viktigt för Stehag. 
Kom till Stehagskolans matsal kl 18.30 torsdagen den 31 maj. 

Trollmor eller någon av de 
andra trollen i Gyaskogen 
kommer och berättar sagor för 
barnen i byn.

Håll utkik i augusti 
på www.stehag.org! 

Utställning om Stehag på Es-
lövs museum.


