Stehags Intresse- och Försköningsförening
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen har under 2017 bestått av ordförande: Ulf Frisell, kassör: Göran Frank, ledamöter:
Johan Hatje, Nina Nordh, Stefan Viberg, Bengt Wensmark och Tommy Viberg, samt med
Katarina Månsson som suppleant. Per-Ove Lind har varit revisor med Cristian Abrahamsson
som revisorssuppleant.
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året: 9 februari, 8 juni och 7
september. Årsmöte hölls på Stehags bibliotek den 30 mars.
Föreningens stora arrangemang under 2017 var Stehagsdagen den 23 september, med
Johan Hatje som projektledare. Arrangemanget genomfördes tillsammans med Malin Olsson
i Matboden. Många bybor och tillresta deltog. Det fanns i år ett rekordstort kulturutbud, bl.a.
tack vara generösa bidrag från Eslövs kommun (7000 kr) och Sparbanksstiftelsen Färs &
Frosta (15000 kr). Som vanligt fanns olika försäljare med, hos räddningstjänsten kunde man
prova på att släcka bränder, mat och dryck fanns att köpa, utställare fanns på plats, och flera
politiska partier. Mest populär var troligen Mamma Måd som traditionsenligt uppträdde. John
Magnusson utsågs till Årets Stehagsbo. Det framgångsrika arrangemanget kröntes av att
projektledaren Johan Hatje senare under hösten tilldelades Eslövs kommuns Ungdomspris,
till stor del för arbetet med Stehagsdagen. Föreningen framför varma gratulationer.
Stehagsdagen 2018 är inplanerad till den 22 september.
Föreningen har varit representerad på möten med Eslövs byalagsråd och på byalagsrådets
möten med kommunledningen.
Föreningens erbjudande om att mot ersättning överta driften av motionsspåren i Gyaskogen
avböjdes av Eslövs kommun i början av 2017. I gengäld har kommunen lovat att underhållet
ska förbättras. Det är dock tveksamt om det blivit så.
Stehagsbladet utkom med ett nummer i mars som publicerades på hemsidan, och spreds via
Facebook, anslag i butiker, med mera.
På årsmötet diskuterades förslaget till ny översiktsplan i Eslövs kommun, och Nina Nordh
sammanställde en skrivelse som gick in till kommunen.
Föreningen arrangerade tipsrunda och naturguidning i Gyaskogen under “Upptäck Mittriket!”arrangemanget 17-18 juni.
Föreningen har under 2017 följt upp den skrivelse kring utveckling av Gyaskogen som
skickades till kommunen 2016 på uppmaning av kommunens gatu- och parkavdelningen.
Något gensvar från kommunen har dock inte kommit.
Vidare har föreningen varit i kontakt med kommunens tillväxtavdelning angående
odlingslotter i Stehag. De är positiva och kan tänka sig att inleda ett arbete med att skapa
odlingslotter i Stehag, förutsatt att intresset är tillräckligt stort i byn.

