
ÅRSMÖTE 18 MARS KL 19  
PÅ STEHAGS BIBLIOTEK
 
Vi bjuder på fika och pratar till-
sammans om vad vi vill göra i byn 
under året som kommer.
Blir det en cykel- och vandringsled Stehag-
Sjöholmen? Arbetsgruppen berättar mer 
på årsmötet.

Diskussion kring en framtidsvision för Ste-
hag. Vi vill gärna komma igång med ett ar-
bete som ska mynna ut i ett idédokument 
att presentera för Eslövs politiker. Hur vill 
vi bybor att Stehag ska se ut i framtiden? 
Vad tycker vi är viktigt?

Varmt välkomna!

Fixardag 14 april
Vi bygger en trappa upp på Gyaberget.
Läs mer inne i Stehagsbladet.

Maj 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

Rapsfält utanför Stehag. Foto: Nina Nordh

I år hoppas vi för första gång-
en kunna ta fram en unik 
Stehagskalender. Med bilder 
tagna av Stehagsbor och där 
all vinst går till Stehagsda-
gens evenemang. 

Mejla oss  de bilder du vill tävla 
med, så väljer planeringsgrup-
pen för Stehagsdagen ut de 
tolv bilder som får representera 
Stehag i årets kalender. Tänk 
på att de behöver vara relativt 
högupplösta.

En del av de tävlingsbidrag som 
skickats in kan också komma 
att användas på Stehags hem-
sida, www.stehag.org.

Mejla dina tävlingsbidrag, 
tillsammans med ditt namn och 
platsen där bilden tagits till:  
stehagsdagen@gmail.com

Håll utkik på www.stehag.org 
för mer information kring när 
vi senast behöver bilderna, när 
kalendern beräknas bli klar osv.

Sponsorer
För att kunna ta fram Stehags-
kalendern behöver vi också tolv 
sponsorer - en för varje månad. 

Är du intresserad att stötta 
Stehagsdagens evenemang och 
samtidigt synas i Stehagskalen-
dern hör av dig till oss. Berätta 
vilken månad du vill sponsra i 
kalendern. Prel. annonskostnad 
500 kr per månad.
Mejla: stehagsdagen@gmail.com

Idémöte 25 mars
Nu börjar vi planera för årets 
Stehagsdag, som vi hoppas 
ska bli lika lyckad som förra 
årets Stehagsdag. 

Vi träffas på Stehags biblio-
tek måndagen den 25 mars 
kl 19.

Alla intresserade är välkom-
na. Har du idéer eller vill delta 
på något sätt i årets Stehags-
dag kan du också mejla oss: 
stehagsdagen@gmail.com

Loppis/bytaredag
Utanför Matboden blir det loppis/bytare-
dag den 4 maj och den 1 juni. Start 10.00 
(Avgift 50:- till annons i Eslövsbladet) 
 

/Arr. MATBODEN

Stehags-
dagen
2013  
  

          
            Vi finns på Facebook!

   http://www.facebook.com/StehagsIntresseOchForskoningsforening

Boka in den 31 augusti
redan nu!Påskharen till 

Wrights Flora
I påsk kommer påskharen på 
besök till Wrights Flora och 
bjuder alla barn på godis.

Bli medlem
Att bli medlem i Stehags intresse- och försköningsförening kostar 100 kr för hela familjen. Sätt in 
100 kr på vårt plusgirokonto 280574-5. Ange namn, gatuadress och eventuell mejladress vid inbe-
talning. Läs mer om föreningen på www.stehag.org.

Tävla med dina 
bästa foton av 
Stehag

Brutus Östling
Välkommen till församlingshemmet i Ste-
hag den 13 maj kl 19 när Brutus Östling 
visar och berättar om sina senaste alster 
under rubriken:
 

”En fotografs baktankar – eller om konsten 
att fotografera fåglar och djur, förklarat för 
icke-fotografer”
Gratis inträde – inga biljetter behövs.
 



Vill du vara med i en 
arbetsgrupp?
Det finns alltid utrymme för fler i våra 
arbetsgrupper. Några av de arbetsgrup-
per som är igång just nu:

vandringsleden• 
naturreservatet• 
Gyabergets trappa• 
motionsspåren• 
Stehagsdagen• 

Du når oss på vår mejladress:  
stehagsintresseforening@gmail.com

   
Stehagsdagen 2012 med marknad • 
utanför Matboden, uppträdanden 
av Billinge underhållningsorkester, 
Mamma Måd och orkester från 
Kulturskolan, Broloppet, tips-
runda m.m.

utställning om Stehag på Eslövs  • 
museum

arbete med vandringsleden till  • 
Ringsjön

fortsatta diskussioner med kom- • 
munen om upprustning av  
motionsspåren, träningsredskapen 
och en trappa upp på Gyaberget

svarat på remiss om hastigheter i  • 
byn

träffat Trafikverket om Hasslebro-  • 
vägen

skrivelse till Eslövs kommun om  • 
Hasslebrovägen

sagoföreställning med Trollmor i • 
skogen tillsammans med Stehags 
bibliotek

startat en Facebooksida• 

midsommarfirande tillsammans • 
med FK Tor

plantering av vårlökar som vi fick  • 
från Eslövs kommun

kontakt med kommunen om • 
bekämpning av jättebjörnlokor i 
utkanten av byn

kontakt med kommunen om att • 
skapa en boulebana vid den gamla 
lekplatsen vid Solhemsvägen. 

     

Stehagsdagen 2013• 

fototävling – Stehagskalender• 

framtidsvision för Stehag• 

fixardag i byn – bygga en • 
trappa upp på Gyaberget

arbete med en vandringsled  • 
till Ringsjön.

Från utställningen om Stehag på  
Eslövs museum i höstas.

 

Det 
var då 
det ...
... en vandring i Stehag med 
omnejd med hjälp av bilder 
från förr och nu.

 Hjärtligt välkomna till
  Stehags bibliotek onsdagen 
   den 13 mars kl 19.00

En roligare och  
grönare skolgård
Just nu håller kommunen på att 
planera för en upprustning av 
Stehagskolans skolgård. Förhopp-
ningsvis kommer arbetena igång 
senare i år.

Vi bygger en trappa 
uppför Gyaberget!
Det har under många år funnits 
en trappa upp på Gyaberget. 
Under senare år har den förfallit 
och nu finns bara rester kvar.
Trappan byggdes för ca 60–70 år 
sedan av den Stehags Förskönings-
förening som tidigare fanns. Den 
har rustats upp vid något tillfälle 
efter det, och nu är det dags för en 
ny upprustning.

Eslövs kommun bidrar med mate-
rial, och vi i Stehag får stå för ar-
betet. Vi är en liten grupp som har 
planerat bygget och beställt mate-
riel, och vi vädjar nu om hjälp från 
fler till själva bygget.

Vi börjar arbetet med trappan 
söndagen den 14 april kl 9, men 
du kan ansluta senare om du vill. 
Samling vid Gyaberget, på stigen 
längs med Kärrstorpsvägen.

Hör gärna av dig innan om du vill 
hjälpa till, eller dyk upp vid trap-
pan på fixardagen. Ta gärna med 
spade. Det lär bli en del grävande. 

Vi behöver hjälp med själva byg-
get, men söker också dig som kan 
bidra med information om trap-
pans historia, och dig som är villig 
att dokumentera och sammanstäl-
la text och bilder om trappan.
 

För arbetsgruppen
Göran Frank
goran.frank@telia.com
0413-54 05 11

Vad tyckte du om 
Stehagsdagen 2012?
På vår hemsida www.stehag.org finns 
det en länk till en enkät om Stehags-
dagen. Hur kan den bli ännu bättre 
till nästa år? Passa på att tycka till.

Vad vi gjorde  
under 2012 ...

... och vad vi har  
     på gång 2013!


