
          
            Vi finns på Facebook!

   http://www.facebook.com/StehagsIntresseOchForskoningsforening

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.
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Stehag framåt!

Välkommen till årsmöte den 17 
mars kl 19 på Stehags bibliotek. 
Vi kommer att ha tagit fram förslag till ny sty-
relse innan årsmötet, så är du intresserad av 
vara med i styrelsen, hör gärna av dig i förväg 
till: stehagsintresseforening@gmail.com
Under årsmötet fortsätter också diskussio-
nerna från framtidsdagen den 1 mars om vad 
vi vill satsa på i föreningen under året som 
kommer.

Du får höra mer om arbetet i föreningens 
olika arbetsgrupper under året, och har också 
möjlighet att komma med i de nya grupper vi 
startar upp i samband med årsmötet. 
Det finns alltid möjlighet att komma med i nå-
gon av föreningens arbetsgrupper i efterhand.  

Kom också gärna med på våra styrelsemöten 
under året som kommer. De är alltid öppna 
för alla intresserade. Se www.stehag.org för 
tider.

Missa inte bred-
bandsmötet på Gya-
gården den 3:e fe-
bruari kl 19–20.30.

Mer information kommer 
på www.stehag.org längre 
fram.

Nu startar vi grann-
samverkan i Stehag
Uppstartsmöte i Gya Bygdegård
måndagen den 20 januari kl 19.
Läs mer inne i Stehagsbladet.

Boka den 1 mars kl 9.30-16.30 för 
att vara med och forma Stehags 
framtid! 
Vi inspireras av Nils Phillips som 
lett en fantastisk utveckling i 
Röstånga och pratar ihop oss om 
idéer, behov och önskemål. Vad vill 
vi ha som inte finns idag? 
Byns föreningar och företagare finns 
på plats för att fånga upp och driva 
vidare och dessutom kommer våra 
politiker få visa färg kring vilka av 
dessa Stehagsfrågor de tänker driva 
efter valet i höst. Vi behöver alla 
infallsvinklar så välkommen! 
Dagen börjar med fika 9.30 i försam-
lingshemmet, anmälan senast den 
20 februari via e-mail till stehagsin-
tresseforening@gmail.com eller till 
Nan Kjellberg på 0734-171023. Vi 
bjuder på fika och lunch.

Årsmöte den 17 mars 
kl 19 på biblioteket!

Vad gjorde vi 
2013?
Här följer något av allt det som fören-
ingen gjorde under året som gick:

En trappa på Gyaberget byggdes •	
av	ett	gäng	entusiastiska	bybor.
Gång-	och	cykelleden	till	Ring-•	
sjön började byggas.
Hösten 2013 och våren 2014 är •	
Stehag med i projektet Byut-
veckling	Leader	MittSkåne.	
Inom	ramen	för	detta	projekt	
pågår bl.a. arbete med en enkät 
om	Stehags	framtid,	planering	
av ”Stehag framåt!” och en 
naturkarta som ska inspirera 
till	vandringar	i	Stehags	omgiv-
ningar.
Ett	informationsmöte	och	ett	•	
informationsblad	om	Bredband	
fiber	har	förberetts.
Arbetet med ”Omställning Ste-•	
hag”,	gemensamhetsodlingar	
m.m. startades upp.
Förberedelser för ansökan om •	
medel	till	ett	naturpedagogiskt	
centrum i Stehag.
Stehagsdagen	-	även	i	år	ett	•	
mycket välbesökt och uppskat-

tat arrangemang längs med 
Hasslebrovägen där Broloppet 
som vanligt var höjdpunkten på 
dagen.
Fortsatta	diskussioner	med	•	
kommunen	om	trafikmiljön	på	
Hasslebrovägen.
Fortsatt	arbete	med	motions-•	
spåren i Gyaskogen.
Möten med kommunen och •	
Skogsstyrelsen om skydd av 
Gyaskogen.
Förberedande möte om Grann-•	
samverkan i Stehag.
Erinran mot ändring i detalj-•	
planen för grönområdet vid 
Solhemsvägen där kommunen 
tidigare	planerat	park/boule-
bana men som under 2013 änd-
rades	till	ett	förslag	att	i	stället	
bygga 2-3 bostäder. Föreningen 
önskar en förnyad översiktsplan 
och en grönplan.
Föreningen	deltog	i	inspirations-•	
dag för byutveckling med Nils 
Phillips	som	Leader	MittSkåne	
arrangerade.

Har	du	några	frågor,	når	du	någon	av	
oss i styrelsen på vår mejladress:  
stehagsintresseforening@gmail.com



Nu startar vi grannsamverkan  
i Stehag
Uppstartsmöte i Gya Bygdegård måndagen den 20 januari 2014 
kl 19:00.

Syftet	med	Grannsamverkan	är	att	boende	i	Stehag	med	omnejd,	
som	väljer	att	vara	med,	genom	olika	åtgärder,	både	enskilt	och	
tillsammans,	arbetar	för	att	minska	risker	för	inbrott,	skadegö-
relse,	med	mera.

På programmet vid uppstartsmötet:
•	Representanter	från	Polisen,	Räddningstjänsten	och	något	för-
säkringsbolag informerar.
•	Polisen	presenterar	brottsstatistik	för	Stehag.
•	Polisen	ger	instruktioner	för	hur	man	driver	Grannsamverkan.
•	Indelning	av	Stehag	i	delområden	om	upp	till	10-15	deltagande	
hushåll,	och	utse	ett	kontaktombud	för	varje	delområde.
•	Utse	huvudkontaktombud	för	hela	Stehag.
•	Planering	av	det	fortsatta	arbetet.

Mer	information	finns	på	www.samverkanmotbrott.se.	Här	står	
även	uppgifter	för	kontaktombud	och	huvudkontaktombud.

• Vill du delta i Grannsamverkan i Stehag, kom till mötet. Har du 
förhinder går det bra att anmäla intresse till Grannsamverkan 
per e-post till stehagsintresseforening@gmail.com.
• Hör gärna av dig före mötet om du är intresserad av att bli 
kontaktombud eller huvudkontaktombud.

VÄLKOMMEN

Gång- och cykelled till Ringsjön
Leden mellan Stehag och Sjö-
holmen är nu färdig att använ-
das för gång och 
cykeltrafikanter. 

Den börjar vid hundklubben 
(gamla idrottsplatsen vid 
järnvägsundergången) och 
slutar vid nedfarten till bad-
platsen i Sjöholmen. 

Leden är cirka 3 km och går 
längs med järnvägen genom 
vackert böljande 
jordbrukslandskap. En del 

arbete återstår, till exempel 
skyltar, belysning på 
del av sträckan mm och offici-
ell invigning kommer att ske 
till sommaren. 

Många har redan upptäckt 
leden och vi hoppas att fler ut-
nyttjar möjligheten till en skön 
promenad eller cykeltur.

Ta dig tid att svara på en 
enkät om Stehags fram-
tid
 
Vi är under 2013 med i ett by-
utvecklingsprojekt inom ramen 
för Leader Mittskåne. Det finns 
många idéer om vad vi vill 
göra, men det finns plats för 
fler. Fyll i den enkät som finns 
på biblioteket och i Matboden. 

Vi sammanställer alla svar inför 
”Stehag framåt!”den 1 mars.

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

Omställning	Stehag,	•	
gemensamhetsodlingar 
m.m.
Byutveckling Leader •	
MittSkåne,	bl.a.	cykelvä-
gar runt Stehag m.m.
naturpedagogiskt cen-•	
trum i Stehag
motionsspåren	i	Gya-•	
skogen

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


