CYKLA I STEHAG!
Utgångspunkt: Järnvägsstationen i Stehag.
Längd: 5, 11 eller 30 km.
Svårighetsgrad: Huvudsakligen lättsamma, barnvänliga turer som går på grusad gång- och
cykelväg. Byarundan är dock på sina ställen ganska kuperad.
Många nästintill bilfria grusvägar och flera gång- och
cykelvägar tillsammans med ett omväxlande kulturlandskap
och badmöjligheter gör Stehag till ett perfekt utflyktsmål
för den cykelsugna familjen! Vill du grilla, håva vattnets
djur eller bara leka finns gott om möjligheter till det också.
Dessutom går tåget hela vägen fram, så du behöver ingen
bil för att ta dig hit och hem!

Tips!
Vid Gyaskogen, bara en knapp
kilometer från järnvägsstationen,
finns en grillpaviljong!
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Stehagsrundan (11 km)
Stehagsrundan är en kort, barnvänlig tur som går
på slingrande grusvägar nästan hela vägen (bara de
sista 500 metrarna går längs en asfalterad och mer
trafikerad väg). Initialt följer du en liten trädkantad
grusväg som löper längsmed järnvägsspåret, men snart
viker vägen av och du passerar genom ett omväxlande
jordbrukslandskap där betesmarker varvas med åkrar
och små skogsdungar.
Där cykelvägen viker av bort från järnvägsspåret, finns
möjlighet att göra en liten avstickare västerut och besöka
naturreservatet Bosarps Jär – som huvudsakligen
utgörs av en kilometerlång rullstensås som ligger mitt
i det öppna odlingslandskapet. Åsen bildades under
isavsmältningen för cirka 10 000 år sedan. Är det en
varm och solig dag? Ta med picknickkorgen och ta en
paus under någon av de många gamla ekarna som
växer där!

Ringsjöturen (5 km)
Vill du känna historiens vingslag är detta turen för dig!
Här tuffade tågen för 70 år sedan – fullastade med
semestersugna storstadsbor som ville bada, dansa och
äta gott. Men området har äldre anor än så. Redan våra
förfäder från stenåldern trivdes i området och här har
funnits flera gamla stenåldersboplatser!

Byarundan (30 km)

Än idag går det fint att bada i Ringsjön. En långgrund
sandstrand, badflotte, en stor gräsplan som lämpar sig
för både lekar och spel, picknickbord och ett nybyggt
handikappanpassat toaletthus gör detta till en perfekt
rastplats för alla! Om du spanar ut över vattnet kan du få
se både fiskgjuse och kungsörn.

Byarundan ger en god överblick över alla de tre byarna
Stehag, Stockamöllan och Billinge med omnejd. Den
tar dig från de betade hagmarkerna i Stehagstrakten,
genom ett öppet jordbrukslandskap upp till Billinges
bok- och granskogar och sedan tillbaka ned genom
Stockamöllans kulturpräglade landskap. Under denna
tur kan du fylla väskan med godsaker för både kropp
och knopp. Ekologiska bär och grönsaker finns på flera
av gårdsbutikerna och caféerna, nybakade bröd och
bakverk likaså.

På vägen tillbaka mot Stehag passerar du Stehags
kyrkby. Förutom de pittoreska husen huserar här en
närapå tusen år gammal kyrka – en av de äldsta i Lunds
stift.
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När tåget kom till byn

Foto: Carl-Johan Hjerström/Skånetrafiken

Det sägs att när Pågatågen började stanna i Stehag – den
1:a december 1986 – steg villapriserna med 60 000 kr över
en natt. Och effekten håller i sig. Den lilla lummiga byn
mittemellan Eslöv och Höör växer sakta men säkert.
Men tågets historia i Stehag är äldre än så. Redan 1858
hade Stehag sitt första tåguppehåll när loket ”Prins Albert”
invigde Södra stambanans etapp mellan Örtofta och
Höör. Stationsbyggnaden var då inrymd i banvaktsstugan,
men låg på samma plats som nu. Järnvägstrafiken i
Stehag utvecklades sedan snabbt, då orter som Klippan,
Ljungbyhed och Röstånga hade Stehag som sin närmaste
station och en hel del gods fraktades från Stehag, däribland
fisk från Ringsjön och torv från Rönneholms mosse. År 1978
tog dock bussarna över järnvägens funktion och tågtrafiken
avstannade. Men med Pågatågen blev alltså Stehag
åter en järnvägsort, med ett nygammalt hållplatsläge. Vid
starten 1858 passerade två tåg om dagen i varje riktning.
Idag stannar Pågatågen betydligt fler gånger varje dag på
stationen i Stehag, på sin väg mot Höör respektive Malmö.
Aldrig förr har tågtrafiken varit så tät genom den lilla byn.
(Källa: Skånetrafikens Raka Vägen 2003-01-16 – en text
av Gunnar Sandin publicerad på Skånska vattentornssällskapets hemsida)

Vatten, vatten, bara vanligt vatten...
I Sverige får vi en stor del av vårt dricksvatten från sjöar.
I dagsläget tar man inte dricksvatten från Ringsjön, men
däremot är Skånes näst största sjö reservvattentäkt till
drygt 800 000 skåningar. Så om något skulle hända med
de vattentäkter som används i södra Skåne idag är det
Ringsjön som får rycka in. Och det är inga små mängder
vatten det handlar om. Vi svenskar förbrukar nämligen i
genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn! Tio liter
går åt till mat och dryck, 30 liter till toalettspolning, 50
liter till disk och tvätt, 60 liter till personlig hygien och 10
liter till övrigt.
Utöver detta konsumerar vi även en hel massa annat
vatten – så kallat virtuellt vatten – genom de produkter
vi använder. För att producera kaffebönor till en kopp
kaffe går det enligt Water footprint network inte bara åt
de två deciliter vatten du har i din kopp utan 130 liter. Till
T-tröjan du sätter på dig används närmare 2 500 liter och
till ett kilo nötkött går det åt dryga 15 000 liter! Räknar
man in det virtuella vattnet konsumerar vi svenskar helt
plötsligt 3 900 liter vatten per dygn och person!
(Källor: Sydvatten, Water footprint network)
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