STEHAGSBLADET
våren 2016
från Stehags intresseförening

Senaste nytt från
Stehags Fiberförening
Med en uppslutning på överväldigande 98 %
arbetar vi vidare med projektet. Vi kan inte annat
än glädjas över det otroliga förtroende som ni
alla har gett oss i detta fiberarbete.
Just nu jobbar entreprenören med
detaljplanering av grävning och inkoppling. Vi
arbetar även tillsammans med Lantmäteriet för
att bilda vår gemensamma samfällighet.
När vi närmar oss sommaren kommer mer
information komma ut gällande grävstart och de
enskilda projekteringsmötena, så se till så att
meddela oss om din mejladress eller
telefonnummer byts.
Tveka inte heller att kontakta oss på
stehagsfiber@gmail.com om du har några frågor.

STEHAGSDAGEN 2016
Boka in den 24 september
redan nu!

MÖTE OM GYASKOGEN
DEN 31 MARS KL 19 I
BYGDEGÅRDEN
– Har du idéer om hur Gyaskogen kan
utvecklas som rekreationsområde?
– Och har du tankar om hur en ny dragning
för elljusspåret skulle kunna se ut?
Torsdagen den 31 mars kl 19–21 träffas alla bybor
som är intresserade av Gyaskogens framtid för ett
idémöte i Bygdegården i Stehag. Intresse‐
föreningen bjuder på fika.
Bakgrunden till idémötet är en fråga från
kommunen om vi har idéer. Bland annat vill de
flytta elljusspåret till kommunens mark i samband
med att nya energieffektivare lampor ska sättas
upp, och vill gärna ha våra förslag till en ny
dragning.
Vi inleder kvällen med ett kort årsmöte för
Stehags intresseförening. Föreningens ordförande
har lovat klara av det på 15 minuter ☺.
Dagordning och verksamhetsberättelse kommer
att finnas tillgängliga på Stehags bibliotek senast
en vecka innan årsmötet, liksom på vår hemsida:
www.stehag.org.
Varmt välkomna önskar styrelsen i
Stehags intresseförening!
VI BJUDER PÅ FIKA!

DU BEHÖVS!
Vill du komma med i styrelsen för Stehags intresseförening under 2016, hör av dig till oss:
stehagsintresseforening@gmail.com
Vi kommer att ha styrelsemöten varannan månad, och satsar i år på att fokusera på 1‐2 frågor, där
frågor som rör Gyaskogen kommer att ligga högst i prioritet.

