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ÅRSMÖTE I SMEBACK-
STUGAN 18 MARS KL 19
Hör av dig till styrelsen så snart som möjligt om du vill    
vara med och arbeta i intresseföreningen under året som  
kommer. Vi behöver bli fler! 

Inför det kommande året behövs en ny ordförande, vice  
ordförande och kassör, samt några aktiva styrelsemedlem- 
mar. Annars finns risken att föreningen blir vilande i år.  
Alla är välkomna! Om många bidrar med lite blir arbetet  
för var och en inte så stort och vi kan göra skillnad för byn!

Du når oss på stehagsintresseforening@gmail.com

VAD VI GJORDE 2014:

- invigning av Ringsjöstigen 

- Stehagsdagen 2014 med bro- 
  lopp, marknad, Stehag framåt- 
  utställning m.m.

- Stehag framåt-träffar 
 
- naturkarta för Stehag 

- städdag i byn

- en gemensam anslagstavla 

- en aktiv bredbandsförening  
  kom igång i Stehag

- medverkan i arbetet med en   
  förstudie om en naturskola i  
  MittSkåne

- och en ansökan om pengar för  
  ett grillhus Gyaskogen!

BLI MEDLEM I 
STEHAGS INTRESSE-
FÖRENING GRATIS!
Nu kostar ett medlemskap i 
Stehags intresseförening ing-
enting längre. Mejla oss bara 
ditt namn och adress så lägger 
vi till dig till våra mejlutskick.

stehagsintresseforening@
gmail.com

INFORMATION FRÅN STEHAGS 
FIBERGRUPP:  
Tack för det otroligt positiva gensvaret ni gett fiberprojek-
tet! Stehags fiberförening arbetar aktivt vidare och träffar nu 
banker och grävfirmor för att välja vem som bäst passar för 
att genomföra fiberprojektet tillsammans med oss. 

Tanken är att vi under våren ska kunna hålla informations-
träffar för hela byn för att sedan kunna gå vidare till bindande 
anmälningar. Mer information hittar du i informationsbladet 
om fiberprojektet som vi delar ut samtidigt med Stehagsbla-
det och på www.stehagsfiber.se.

FIXARDAG 18 APRIL! 
Boka in datumet redan nu. Vi träffas kl 9 vid Gyatrappan, 
och fördelar arbetet. Några städar längs med Ringsjöstigen, 
andra fixar lite till med trappan eller städar i byn m.m. Allt 
efter förmåga och intresse. Alla är varmt välkomna! 
Vill du jobba med trappan, ta gärna med egen spade. 
Vi avslutar fixardagen med korvgrillning på Gyaberget:)



Det senaste om Gyaskogen
Enligt den senaste informationen som vi i intresseföreningen 
har fått från kommunen, pågår det förhandlingar mellan kom-
munen och markägaren kring köp av fastigheten Hassle 2:4 
och att det förhoppningsvis blir klart i slutet av januari. 

Om köpet går igenom har vi förstått det som att kommunen 
då äger skogen från Kärrstorpsvägen fram till den gamla 
Kärrstorpsvägen inne i skogen. Det är med andra ord bara en 
liten del av skogen, men det är ändå mycket postitivt att kom-
munen nu tydligt har signalerat att de vill utveckla Gyasko-
gen som rekreationsområde. 

Kommunen har också ställt sig positiva till diskussioner om 
att Stehags intresseförening mot en årlig ersättning från kom-
munen ska ta över driften av motionsspåren i Gyaskogen (ej 
belysningen). Diskussionerna kommer i gång så snart köpet 
av Hassle 2:4 blir klart. 
Vi kallar till ett idémöte om hur Gyaskogen kan utvecklas 
som rekreationsområde så snart kommunen hör av sig till 
oss. Har ni idéer redan nu, mejla oss gärna på 
stehagsintresseforening@gmail.com

 VI BEHÖVER DIG!
       Stehagsdagens planeringsgrupp        

   behöver förstärkning. Fler entusiastiska stehags-  
   bor behövs för att upprepa de senaste årens lyckade  

  arrangemang. Mejla oss om du har frågor eller eller om du  
   vill bli en mycket välkommen del i vår trivsamma grupp. 

              /Stehagsdagens planeringsgrupp  
 Vår mejl: stehagsintresseforening@gmail.com

”Kakfrossa” när vi firar  
Ringsjöstigen 1 år!

Den 30 maj firar vi att det var ett år sedan vandringsleden ner till Ring-
sjön invigdes. Ta med dig något gott så dukar vi upp en gemensam fika-
buffé nere vid sjön.

Samling vid Ringsjöstigens början (vid Ringsjöstigens informationstavla 
vid Hundklubben) kl 14 den 30 maj. Det blir musikunderhållning av  
Eslövs ungdomsorkester och kanske också lite fågelskådning!

RÖDA KORSETS    
AKTIVITETER I  
STEHAG I VÅR
Se vårprogrammet med bl.a. 
måndagspyssel, cykelfixardag, 
smycketillverkning och tovning.

Den 3 maj återuppväcks en gam-
mal tradition att fira att boken 
har slagit ut!  Läs mer på:

http://kommun.redcross.se/eslov/
om-oss/norra-eslovsbygden/

Grillhus i Gyaskogen?
I december skickade Stehags in-
tresseförening tillsammans med 
kommunen in en ansökan om ett 
sk LONA-bidrag. 

Förhoppningen är att vi ska få 
ekonomiskt stöd att bygga ett 
grillhus i Gyaskogen. LONA-
bidrag delas ut av länsstyrelsen 
och tanken är att kommunens 
personal ska bygga det hela. 

Vi i föreningen bidrar med att 
inventera fåglar, skriva texter 
och arrangera en invigning när 
det är klart, förutsatt att ansökan 
beviljas såklart!


