
Frågor till våra politiker 2014 
 

Stehags intresse- och försköningsförening har under 2013 och 
2014 deltagit i ett byutvecklingsprojekt inom Leader MittSkåne 
och har under den tiden påbörjat framtidsprojektet ”Stehag 
framåt!”.  

Ett flertal diskussionsmöten har genomförts under 2014 med 
bybor, föreningar och företagare där idéer för framtiden har 
fångats upp inom områdena ”natur och miljö”, ”trafik och 
byggande”, ”barn och unga”, ”äldre”, ”kultur och gemenskap” 
samt ”företagande”. Alla idéer och synpunkter finns på 
http://www.stehag.org/stehag-framat/. 

Här presenterar vi 15 frågor som intresseföreningen har ställt i 
augusti 2014 till de politiska partierna i Eslövs kommun om 
lekplatser, trafikfrågor och byggande m.m. 
 
 

De politiker som svarade på enkäten var:  
 
Bertil Jönsson, Nya Kommunpartiet Eslöv 
Annette Linander , Centerpartiet 
Johan Andersson, Socialdemokraterna 
Patrik Månsson Lunde, Kristdemokraterna 
Fredrik Ottesen, Sverigedemokraterna 
Henrik Wöhlecke, Moderaterna 
Håkan Larsson, Miljöpartiet 
John Persson, Folkpartiet 
 

 

 
Stort tack för er medverkan! 
 
/Stehags intresse- och försköningsförening augusti 2014 
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