
Sammanfattning av Stehag framåt 2014-03-01  

Önskemål som framfördes  

Äldre 

 Bo kvar i byn och då behövs bl a hyreslägenheter, några gärna med en liten uteplats 

och med möjlighet till trädgårdstäppa. 

  Äldreboende, så att man kan fortsätta sitt sociala liv i så stor utsträckning som möjligt 

och kunna stanna kvar i byn så länge man vill  

 Få tillbaka distriktssköterska (då kan även en barnavårdscentral öppnas igen 

 Behålla våra butiker (därför måste alla göra så mycket inköp som möjligt i byn)   

 Samlingsplats/torg/park med bänkar och bord, boulebana etc 

 Café  

 Bilpool/Samåkning (Lista i affären eller nätverk) 

 Engagera oss (visa att vi finns, vi kan t ex vara en läxhjälp, extra resurs i skolan, 

barnpassning m m) 

 Vi vill inte vara en isolerad grupp utan träffas över åldergränserna 

 Utbildning (data, mobil m m) 

 Olika träffar (motion med t ex stavar, laga mat tillsammans ”halv åtta hos mig”, bok- 

eller prylbytardag m m) 

Kultur och gemenskap 

 Mer konsert och teater  

 Musikförening för vuxna (jmf Eslövs bluesförening)  

 Cykelverkstad  

 Måndagsöppet på pizzeriorna 

 Berättarcafé 

 Kafé 

 Dagtidsaktiviteter  

 Lunchservering, fik/café dagtid 

 Studiecirkel/studieförbund m. aktiviteter/kurser  

 Akvarellmålning – studiecirkel 

 Utveckla fritidsgård 

 Disco/nattklubb 

 Stehagsappen  

 Replokaler 

 Marknadsföra/information  

- megafon 

- Infoplattform, anslagstavla 

 ”Reklam” på tågen 

 Utveckla Sjöholmen/bad/arrangemang 

- musik i sommarkväll 

- utomhusbio 

- simskola 

- använda badplatsen 

 Multikulti/mångkultur 

 Utomhusbingo 



 Läscirklar 

 Film/bio 

 Separata rid- skid och löprundor i Gyaskogen 

 Ny skjutbana 

 Upprustning av Gyan + mötesplats 

 Information/synliggöra bibliotek  

 Öppet kulturarrangemang 

 Gemensamma odlingsprojekt (mat) 

 Fler gemensamma/öppna lokaler 

 Generationsöverskridande arrangemang dagtid 

 Mat (lokalproducerad) 

- lekplats 

- boulebana 

 Gemensam cykelverkstad/café 

 Mötesplats utomhus 

Natur och miljö 

 Att vandringsvägen till Sjöholmen snöröjs och möjliggör säker cykelpendling vintertid 

 Anlägga en härlig mötesplats på ett grönområde och låta äppel/fruktträd omge 

mötesplatsen 

- bilda en arbetsgrupp som sköter fruktträden 

-samlas och musta/ta tillvara på fruken på hösten 

 Renovera badplatsen  

- ha kiosk/café där på sommaren 

 Skapa en äng på grönområde i Stehag (kanske mellan Bolist m.fl. och bäcken) 

 Cykelväg till Eslöv 

 Cykelväg till Stockamöllan, Billinge 

 Cykelgarage/cykelställ med tak vid stationen 

 belysning/antistöldåtgärder vid cykelställen 

 Röja upp på gamla stationsområdet 

- fruktträdgård? 

- staket mot järnvägen 

 Bullerskydd åt Stehag och Sjöholmen! 

 Ridleder i området, gärna kopplade till ridleder i resten av Skåne 

 Infokur/Infotavla vid stationen om vad som finns i Stehag och var det finns 

- vad som händer 

- var vandrings- och cykelleder finns 

- bibliotek 

- mataffär 

- föreningslokaler 

- badplats 

- kyrka 

- församlingshem 

- m.m. 

 Pendlarparkering, fler platser! 

 Bilpool – samäga, låna av varann, grupp på facebook 

 Samåkningsportal (hemsida där en kan lägga upp vart en reser och när/vart en vill 

samåka med någon – förmedling av kontakt mellan samåkare) 



 Samåkning till tippen 

 Locka in cyklister från Sverigeleden till våra cykelleder och vandringsleder, 

restauranger, mataffär... 

 Ekologisk matkasse med närproducerad mat 

 Fler papperskorgar – mindre skräp! Info om att inte slänga skräp 

 Märka ut stigar tydligare och skapa fler vandringleder i naturområdena runt byn – göra 

naturen tillgänglig för fler än markägarna, slå ett slag för allemansrätten 

- skapa vandringsled förbi evighetsträd och fornminnen 

- sätta upp infotavlor om fornminnen och bygdens historia vid lämningar (ta till vara 

på Sven Larssons (?) kunskap om bygden och synliggöra resultat av 

fornminnesinventeringar som gjorts) 

- Städa upp i Skytteskogen och göra vandringsled 

- sätta upp artnamnsplaketter på lättillgängliga träd (att använda i t.ex. 

skolundervisning) 

- införa faddersystem för vandringslederna, där en eller flera faddrar sköter underhålle 

av ”sin” vandringsled 

 Skapa egen el – av sol? - solceller på idrottshallens tak? Skolans tak? 

 Ett arboretum (område med fler olika sorters träd) 

 Prylpool – dela på redskap (ex. Gräsklippare, jordfräs...) 

 Infoblad om gårdsförsäljning 

 Vindskydd i Gyaskogen – med grillplats och ved 

 Bytesbod på återvinningscentralen eller i byn för saker som en tänkt slänga men annan 

kan vilja ha 

 Skoldagar i skogen 

 Grönare skolgård, låta elever plantera och göra fint 

 Natur- och miljöföreläsningar, bokcirkel 

 Naturapp om Gyaskogen/närnaturen 

 Skapa ett arboretum 

 Bättre belysning på Hasslebrovägen mellan Killebäcksvägen och Hålebäcksvägen 

 Gör Gyaskogen ( i alla fall delar av) till naturreservat, gärna kommunalt 

 Gör Stehag till en miljömässig förebild med ett forum där alla i Stehag med omnejd 

kan engagera sig, inspireras och känna gemenskap. 

Företagande 

 Att få bra mobil- och bredbandstäckning i byn 

 ”Affärscentrum”  diskuterades bland annat ytan mellan stationsvägen och järnvägen. 

 Gör Hasslebrovägen till en ”torggata” med låg fart och möjlighet för tex. Pizzerian att 

ha  

 uteservering.  

 Ett Café/bageri  vill de flesta ska finnas! 

 Tydliga informationstavlor där även företagen finns med. 

 Ett företagarhotell där det finns möjlihet att hyra in sig. 

 ”Servicecenter”, utlokaliserade tjänster där man kan dela lokal, ena dagen 

försäkringskassa nästa  

 dag bank! 

 Försök få fler Stehagsföretag att visa på Stehagsdagen. 

 Camping & Stugby vid Sjöholmen. 

 Utnyttja att Sverigeleden på cykel passerar byn!  



 En företagarförening vore bra! 

 Inventering av alla företagare 

 ”Företagarportal”, hemsida där alla företag finns representerade 

 Lokal valuta för att främja lokal handel! 

Barn och unga 

 Konstgräsplan 

 Upprustning av skolgård-elevdemokrati/skolträdgård/odling 

 Grönytor med aktiviteter/lekytor inriktning mot träning, ex parkour 

 Träna cirkus/dans/konstnärliga uttryck 

 Fältbiologerna/friluftsfrämjandet/scouter 

 Barn/ungdomskultur på besök 

 Konserter – locka hit/arrangera – Mellanstadium 

 Lovaktiviteter 

 LAN-party/Wii-turnering 

 Caféverksamhet/ungdomskollektiv 

 Konst/teckna/måla – workshops 

 Dagis på södra sidan 

 Utveckla cykelvägnätet – Billinge/Eslöv 

 Kommunala pengar till FK Tors fritidsgård 

 Fokus positiva aktiviteter för att motverka kriminalitet 

 Kommunal ridskola/ridhus+ridstigar 

 Giftfri miljö i förskola/skola 

 Fler lekplatser, framförallt norra sidan. Utveckla befintliga för att passa barn i alla 

åldrar. 

 Bättre mat – matpolicy - i skolan (ekologiskt/lokalt) 

 Sporthallen – prio barn/unga – konflikt m ”vuxna” aktiviteter 

 Nyttja Gya mer och rusta upp 

 Hög kvalitet på skolan – Fokus pedagogik 

 Rusta upp Sjöholmen + vattenrutschkana, glasskiosk, info om vattenkvalitet (web) 

 Ta sig fram tryggt i trafiken i Stehag .  

 Vandrande skolbuss 

Trafik och byggande 

 Mer grönområden i centrum och vid skolan – mötesplatser & planteringar 

 Förnyad/fördjupad översiktsplan 

 Bad (utomhus-/inomhusbassäng) + bastu 

 Utomhusgym – boulebana etc 

 Bord och bänkar vid bokskogen intill Sjöholmen, längs med nya cykelvägen 

 Bord-bänkar vid badplatsen Sjöholmen 

 Uthyrning villor/studentrum (via Stehags hemsida?) 

 Lekplatser – bord – bättre fördelning i byn 

 Bäckavägen – utfart skymd sikt & behövs lugnare hastighet på Hasslebrovägen 

 Bättre sikt och cykelväg vid utfarten från Stehag vid stora viadukten (plana ut och 

göra cykelväg som ansluter till cykelvägen längs med bäcken vid Hasslebrodagis 

 Lägre hastighet på vägarna genom byn – ändra attityder via förskolor. Också viktigt 

att man inte har för långt att gå till dagis och kan lämna bilen hemma – kunna lämna 

vagnen på dagis på väg till tåget – vagnställ 



 Gång/cykelväg eller trappa vid stora viadukten 

 Stänga trånga viadukten för biltrafik - ny biltunnel rakt fram vid Värlingevägen 

 Cykelväg/bilväg från Vattenverket över fälten till stora tunneln. 

 Ny cykeltunnel under järnvägen som ansluter till cykelvägen söder om järnvägen till 

nya området 

 Hasslebrovägen – ingen genomfartstrafik & bussar köra runt byn; även bättre för 

miljön med färre inbromsningar, svängar etc. 

 Säkrare väg genom byn – göra Hasslebrovägen till en bygata/torggata – bättre 

tillgänglighet för cyklister och trottoar 

 Bygata – jämför t.ex. Staffanstorp 

 Bättre parkering vid Bykrogen 

 Rusta upp lokaler/idrottshall/skolgård 

 Park i stället för baracker vid Gya 

 Bullerplank vid järnvägen – nytt vid affärslokaler, bostäder & rusta upp gammalt som 

faller i bitar 

 Lägre hastighet på tågen genom byn, och inte så gnisslande bromsar på godstågen 

(ökat buller på senare år) 

 Hyreslägenheter – varför kan inte Ebo bygga på det nyaste området? 

 Plantering för att binda jord/minska erosion vid Gya bygdegård mot grusplanen (där 

träd nyligen huggits ner) 

 Kan inte en bygdeförening få köpa Gya bygdegård? Behålla den som bygdegård – 

utveckla som samlingslokal, för fester, ungdomsdiscon – men även som 

kontorshotell… många olika rum 

 Lägre hastighet på Kärrstorpsvägen 

 ”Grön gubbe” – någon från byn som sköter om grönområdena 

 Informationstavla för byn vid stationen 

 Fler cykelvägar 

 Cykelväg till Eslöv 

 Cykelväg förbi Rönneholmstippen längs med den smala och trafikerade vägen fram 

till avtaget mot Malins minne 

 Lägre hastighet vid Värlingevägen 

 Lägre hastighet Hasslebrovägen 

 Vägskylt 40 km/h saknas en bit ner på Värlingevägen (nedanför församlingshemmet) 

 Cykelväg från nyaste området 

 Kombinerade rid-cykelvägar (grus) – t.ex. från Stehag-Eslöv och vidare i 

Stehagsbygden 

 Belysning vid gångvägen över gröningen intill FK Tor 

 Plan för grönområden – spara och utveckla de grönområden som finns kvar i byn 

 Mötesplatser utomhus – med bord och bänkar 

 Skydda skogen bättre – utveckla motionsspåren etc 

 Ny tunnel under järnvägen – eller cykelbro? 

 Asfalterad cykelväg till Ringsjön 

 Badplatsen göras fin (för fanns brygga, simskola, café, restaurang etc) 

 Torg – torghandel – scen + bänkar, stor yta, fontän, midsommar stång etc (inte där 

bussen är; t.ex. gröningen vid Hasslebrovägen som ligger centralt och nära affären – 

jfr teater på Stehagsdagen. Alt. gröningen vid järnvägen men då behövs bullerplank) 

 Ett dagis även söder om järnvägen 



 Pendlarparkering för både cyklar och bil söder om järnvägen (på den stora grusytan 

som blev kvar efter järnvägsarbetena häromåret) 

 Säkrare cykelparkering – cykelgarage (ska vara svårt köra dit med skåpbil) – vid Röda 

korsstugan? Många stölder och skadegörelse av cyklar dagtid ett problem för dem som 

cykelpendlar. Cykelgarage med hytter? 

 Bättre möjligheter för cykelparkering på busstorget – inte lika undanskymt – mindre 

risk för stöld och skadegörelse? 

 Cykelställ/cykelgarage söder om järnvägen (synligt från vägen) 

 Möteslokal för byprojekt (Röda korsstugan?) – behöver vara billigt, lätt att låna nyckel 

etc… bli bättre på att synliggöra de lokaler som redan finns 

 Hemsida för att hyra lokal etc 

 Cykelväg utanför Vattenverket där det är 80 km/h 

 Värna om Stehag i de planer för en höghastighetsjärnväg som nu diskuteras  

 Hyreslägenheter centralt och stationsnära 

 Pendelväg för cykel till Eslöv 

 Bredare underfart för två bilar – säkrare för cyklar och brandkåren ska inte behöva 

köra runt 

 Bättre belysning vid skolans cykelväg – svag belysning – och vid parkeringen nära 

skolan (trasigt i flera år) 

 

Detta finns redan i byn! 
 

Äldre 

 PRO 

 Frukostträffar/föreläsningar (Fyrklövern) på församlingshemmet 

 Må bra kör 

 Bra kommunikationer 

 Röda korset 

 Bibliotek 

 Livsmedelsbutik, blomsteraffär, frisör, Otto Ohlssons butik m m 

Kultur och gemenskap 

 Stehagsdagen & broloppet 

 Syjunta 

 stick-kafé 

 Gyan (bygdegården) 

- möteslokaler/ fest och konsert-lokal  

- bastukvällar 

 Konserter: Blues/Blueskvällar 

 Julfest 

 Folkdans 

 Grisfest  

 FK Tor 

- skejtramp, zumba m.m./dagläger  

- kajaker/stuga vid ringsjön 

- valborg 



- keramikkvällar 

- fritidsgård 

- gym 

- loppis 

- fotocirkel 

 Byakrogen – krog och pizzeria 

 Idrottsförening/fotboll (AIF) 

 Bågskytte 

 Matboden 

 Bibliotek 

 Körverksamhet 

 Kyrkan/församlingshem 

- babycafé 

 Stehags Intresse- och försköningsförening 

 Pizzaboden 

 Pumpatävling 

 Skjutbana 

 Wrights flora - kurser 

 Vinboden 

 Cykelfest 

 Afterwork för kvinnor 

 Byavandring  

 Sommarkvällar  

 WTF Stehag - Rock 

 Fyrklövern 

 Cykelstölder  

 Nattvandring  

 Röda korset 

  

Natur/miljö 

 Gyaskogen 

 Vandringsväg till Sjöholmen 

 Badplats 

 Matkasse på Matboden 

 Sverigeleden (cykelled) går genom byn 

 Rönneholms Återvinningscenral 

 Ekobönder kring byn  

- Sunnantorp (kött o grönsaker) 

- Fairy Hill (mjölk och säd) 

- Långaröd (rybsolja) 

- Långhult (ägg) 

- Äppelodling och honung i Kärrstorp 

 Möjlighet att köpa köttlåda från Fairy Hill och Sunnantorp 

 Vandringsleder 

 Ett hundratal fågelholkar i bl.a. Gyaskogen, som sköts av Eslövs Naturskyddsförening 

 Loppisar 2 ggr/år 

 Naturkarta på G 



 (Pendlarparkering längs Thulevägen diskuteras i Eslöv) 

Barn och unga 

 Fotbollsklubb 

 Skatepark 

 Kanotpaddling 

 Barnens dag 

 Församlingshemmet/kyrkan 

 Kulturskolan 

 Ridning (privat) 

 Skola F-6 

 Förskolor 

Trafik och byggande 

 Cykelväg till Ringsjön 

 Nytt område som växer fram vid Vattenverket 

 Gya Bygdegård (men behöver rustas upp även invändigt) 

 Stor föreningsverksamhet (många föreningar, lokaler ofta uppbokade?) 

 Möteslokaler som kan hyras (hundklubben, församlingshemmet, bygdegården) 

 Fritidsverksamhet/skateramp (FK Tor) 

 Sjöholmens badplats (behöver rustas upp) 

 Tågstation/buss 518 

 Vägföreningen 

 


