Stehagsbladet

Våren 2017

Så här skulle det till exempel kunna se ut vid Hasslebrovägen i framtiden, men hur vill kommunen att Stehag
utvecklas ...?
Passa på att tycka till nu när förslaget till ny översiktsplan
är på remiss till och med 31 mars!

Vandring–Inspiration–Njutning–Natur
... är ledorden i ett LEADER*-projekt som är på gång i
Stehag-Stockamöllan-Billinge. I våra trakter finns flera
markerade vandringsslingor och bra cykelvägar som
går genom skiftande natur, rik på historia och saker att
uppleva.
Vi som driver projektet heter Katarina Månsson och Ulrika
Jönsson-Belyazid. I samarbete med entreprenörer och
ideella föreningar kommer vi bland annat ta fram en folder
och hemsida som marknadsför Stehag-StockamöllanBillinge-regionen med allt den har att erbjuda. Eslövs
kommun och Visit MittSkåne deltar också i projektet.
Under hösten har vi varit ute och provat olika cykeloch vandringsslingor och ska nu påbörja arbetet med
foldern. I vår avslutar vi med en evenemangshelg där
allt kan hända… Programmet kommer till största del att
bestämmas av lokala entreprenörer och föreningar, så
kom gärna med idéer och tips.

Har du ett
smultronställe,
en fin cykelrunda
eller något annat
du vill tipsa om?
Ta gärna kontakt
med oss.
Katarina Månsson
BrizaNatur
Hålebäcksvägen 26, 241 74 Stehag
Telefon: 0762-011010
E-mail: katta.mansson@gmail.com
Hemsida: www.brizanatur.se

Ulrika Jönsson Belyazid
Belyazid Consulting & Communication
Hyby Kyrkoväg 170, 233 76 Klågerup
Telefon: 0735-244462
E-mail: ulrika@belyazid.com
Hemsida: www.belyazid.com

*LEADER: Projekt som bedrivs med finansiering
från EU för att stärka landsbygdens utveckling.

LEADER-projekt
V*I*N*N MittSkåne

Stehag i framtiden?
Var ska det byggas bostäder? Var ska förskolor och grönområden finnas? Behövs det
bättre bullerskydd vid järnvägen? Och så
vidare...
Nu har du chansen att tycka till om kommunens förslag till “Översiktsplan Eslöv 2035” som är på samråd 16
januari till 31 mars. Läs vidare på baksidan! Och se en
kort film från kommunen om vår by som sammanfattar
kommunens förslag: https://youtu.be/anJ7dcIjyVs

Vi träffas i Stehags bibliotek den 30 mars kl 19
till 20 för FIKA OCH SAMTAL om byns framtid.
Vi får också veta mer om VINN-projektet.
Ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna!
Vi behöver tillsammans bolla idéer om vilka förslag till
förbättringar i översiktsplanen som är viktigast att vi för
fram från byn för framtiden. Vi har också bjudit in Katarina från VINN-projektet som berättar mer om satsningen
på bygdens smultronställen.

KALLELSE ÅRSMÖTE Stehags intresseförening: Stehags bibliotek 30 mars kl 20-21
Efter samtalet om översiktsplanen har vi ett årsmöte i
Stehags intresseförening som alla intresserade i byn är
välkomna att delta i om de vill, men det väljer ni själva.
Vi är också intresserade av att få förslag på personer
som vill engagera sig i intresseföreningens arbete för att
stötta byns utveckling.
Vill du delta i styrelsearbetet kontakta föreningens
nuvarande ordförande Ulf Frisell via mejl:
stehagsintresseforening@gmail.com

Ny översiktsplan
på gång för
Eslövs kommun

Från Röda Kors-föreningen i Stehag
har vi fått tips om en av deras aktiviteter i vår:
15 mars kl 19 Inspirationskväll om hållbar utveckling och Agenda 2030. Hållbarhetskonsult Nan Kjellberg berättar
om de 17 mål för en hållbar utveckling
som världens ledare beslutade om 2015.
Hur ligger vi till? Vad har de med oss att
göra?
Vill du veta mer eller kanske hyra Smebackstugan? Gilla oss på Facebook
(Röda korset Norra Eslövsbygden), där
kommer löpande information, skicka ett
mail till norraeslovsbygden@redcross.se
eller ring på 0734-171023.

Utkastet till en ny översiktsplan
finns på kommunens hemsida och
på bland annat Stehags bibliotek.
Kommunens förslag finns också
sammanfattat i en fyra minuter
lång film, se https://youtu.be/anJ7dcIjyVs
Samrådstiden pågår mellan den 16 januari och 31 mars 2017. Efter det kommer enligt Eslövs kommuns hemsida samtliga synpunkter att sammanställas
i en samrådsredogörelse, där även kommentarer och förslag till justeringar
finns med. Efter det ska det reviderade förslaget ställas ut och ett beslut om
ny översiktsplan förväntas tas i slutet av 2017.

Skicka gärna dina synpunkter även till oss i Stehags intresseförening så sammanställer vi byns synpunkter på förslaget och
skickar till kommunen.
Ni når oss på mejl: stehagsintresseforening@gmail.com
Vi kommer att lägga ut vårt svar m.m. information på byns hemsida:
www.stehag.org

SNART STEHAGSDAGS-DAX IGEN!
NU ÄR DET SNART DAGS ATT BÖRJA PLANERA FÖR
ÅRETS STEHAGSDAG SOM I ÅR BLIR DEN 23 SEPTEMBER. VILL DU VARA MED I PLANERINGSKOMMITTÉN HÖR
AV DIG TILL PROJEKTLEDARE JOHAN HATJE I STEHAGS
INTRESSEFÖRENING VIA
STEHAGSINTRESSEFORENING@GMAIL.COM

Knäckar som gäckar
Trots sitt spektakulära utseende är stenknäcken en doldis
bland Stehags fåglar. Vintertid kan du om du har tur se den på
fågelbordet men oftast upptäcker man den när den kommer
flygande över byn och lockar med ett skarpt zick.
Under våren 2016 inventerades fågelfaunan i skogen bakom
grillhuset vid Mariabacken, intill fotbollsplanerna. Inalles noterades
31 arter varav 15 häckande. De vanligaste arterna var blåmes,
gransångare, bofink och svarthätta.
Inventeringen var en del av Stehags Intresseförenings motfinansiering
till LONA-projektet Naturmötesplats Stehag. LONA står för den lokala
naturvårdsatsningen och är ett statligt bidrag som ideella föreningar
och kommuner kan söka för att finansiera diverse naturvårdsprojekt.
2015 sökte Intresseföreningen stöd för att bygga grillhuset
vid Mariabacken och som obligatorisk motprestation bidrog
föreningen med att ta fram de skyltar som sitter på grillhuset och en
fågelinventering.
Har du inte redan varit vid grillhuset, packa matsäckskorgen och
bege dig dit och njut av den storslagna utsikten och en grillad korv.

Stenknäcken kan krossa en
körsbärskärna med sin kraftiga
näbb. Illustration: Katarina
Månsson, Briza Natur

