
STEHAGSENKÄTEN 2013‐2014



• Stehags intresse‐ och 
försköningsförening

• Leader MittSkånes
byutvecklingsprojekt

• september 2013 – februari 2014

• ca 20 % av hushållen

• Varför bor du i Stehag?

• Vad är viktigt för att du ska bo kvar?

• Vad vill du att det satsas på?

• Vad tycker du om den kommunala 
servicen?

• Ska Stehag växa eller inte – och hur?



0 till 5 år
30 % 

5 till 10 år
21 % 

10 till 20 år
21 % 

20 till 30 år
10 % 

Mer än 30 år
18 % 

Hur länge har du bott i Stehag…?



Varför bor du i Stehag? (Topp‐15‐listan)

har alltid 
bott här
16 % 

familj/vänner
29 % 

pågatågstation
87 % 

närhet till vacker 
och  tillgänglig natur

77 % 

prisvärt 
boende
55 % 

närhet  till
dagis/skola

59 % 

bra miljö
för barn att
växa upp i

63 % 

trevliga 
människor

50 % 

aktivt 
föreningsliv

25 % 

lugnt
77 % 

tryggt
61 % 

tillgång till 
matställen

14 % 

mataffär 
m.m.
58 %  

kyrkan 
10 % 



affär
79 % 

pågatågsstation med 
frekventa tågstopp

96 % 

Gyaskogen och 
motionsspår

69 % 

matställen
28 % 

skola
57 % 

förskola
45 % 

ett aktivt 
föreningsliv

28 % 

barnvänligt 
med många 
aktiviteter

34 % 

släkt och 
vänner 
18 % 

kyrkan 
17 % 

aktiviteter 
och socialt 

utbud för vuxna
25 % 

Detta är viktigt för 
att vi ska bo kvar!
(Topp‐15‐listan)



Vad vill du att vi jobbar vidare med …?

41%

41%

41%

41%

42%

42%

45%

46%

52%

54%

54%

54%

62%

63%

service för äldre

café och bageri

säker cykelpassage under järnvägen

naturreservat i Gyaskogen

aktiviteter för tonåringar

lekplatser

tillgänglighet kring Ringsjön

utveckla motionsspåren i Gyaskogen

cykelväg till Eslöv

bra badplats

gång‐cykelväg till kyrkbyn

Stehagsdagen

naturen mer tillgänglig med säkra gång‐cykelstråk

göra Hasslebrovägen till en bygata



Vad vill du att vi jobbar vidare med …?

6%

8%

9%

12%

15%

21%

24%

25%

25%

28%

29%

32%

32%

36%

36%

39%

förbättrade möjligheter att genomföra projekt

företagshotell

gemensamhetsodlingar

ridslingor i Gyaskogen och/eller runt Stehag

ökat företagande och näringsliv

musik‐ och kulturscen

F‐9‐skola

cykelväg till Höör

midsommarfirande

cykelväg längs med Stationsvägen

cykelväg till Stockamöllan

grannsamverkan

äldreboende

mötesplatser

en renare by med fler papperskorgar mm

varierat bostadsutbud



Hur tycker du/ni att den kommunala servicen fungerar?
• Bra bibliotek.
• Bra skola och förskola.
• Tråkiga grönytor som kan skötas bättre.

Har du/ni några idéer om hur den kommunala servicen kan utvecklas och var en 
ny förskola ska byggas?
• Många vill gärna ha blandad bebyggelse.
• Ny förskola vill de flesta ha på det nya området vid vattenverket.
• Utveckla lekplatser och andra mötesplatser utomhus som t.ex. lekplatsen vid vattenverket 

(bord/bänkar), parker, hundrastgård, utegym, boulebana osv.
• Annat: ”grön gubbe”, vårdcentral, bättre underhåll belysning, bullerplank m.m.

Tycker du/ni att det är positivt att samhället växer? Om ”ja”, ska det bara 
byggas villor eller även bostadsrätter och hyreslägenheter? Tycker du att 
samhället ska förtätas eller ska det byggas på nya områden? Vilka områden 
tycker du är lämpliga för byggnation?
• Många positiva till att Stehag växer eftersom det ger ett större underlag för affärer, skola etc, 

men byn får inte förlora sin karaktär av lugn och mysig by.
• Många uppskattar grönskan i byn och vill inte ha förtätning på grönområdena. Bättre fortsätta 

att bebygga på lediga tomter vid vattenverket.
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