
   Eslöv och Miljöpartiet
Framtidens Eslöv med gamla traditioner!
Vårt Eslöv är en stad där man vill leva och verka. Det känns bra här. Det beror 
på människornas känsla för sin plats och för varandra. Varje Eslövbo är en 
ambassadör.
Samtidigt är Miljöpartiets tre solidariteter grundläggande och centrala:

• solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet
• solidariteten med kommande generationer
• solidariteten med världens alla människor.

Eslövs gamla tradition som handelscentrum med uppdelning i öst och 
väst om järnvägen håller på att förändras.

Att använda Eslöv Öster om järnvägen för att skapa en ny, hållbar stad är ett 
väldigt äventyr. Man måste fråga sig:

• Vilka ska bo här i framtiden? Det är för dem vi bygger.
• Hur tänker vi särskilt på ungdomar och äldre? Hur förbereder vi för en 

blandad befolkning när det gäller sysselsättning – intressen – karaktär?
• Hur gör vi områden och kvarter till trevliga helheter? Hur får vi hit 

handel, service, kultur, omsorg?
• Hur får vi olika slags offentliga mötesplatser?
• Kan vi bygga fler förbindelser över/under järnvägen?
• Var drar vi separata gång/cykelvägar? Hur ordnar vi kollektivtrafiken?
• Hur får hit en rik näringsverksamhet – inte bara någon dyr 

nattöppetaffär? Kan vi tillåta småskalig hantverks- och 
tillverkningsindustri?



Vi måste också tänka på Eslöv Väster om järnvägen! Här finns mycket att 
göra!

• Frigör central mark för nytt byggande
• Skapa en kommunikationsplan för framtiden
• Utveckla parkeringsmöjligheterna i centrum
• Glöm inte Eslövs Lustgård: den ätliga och pedagogiska parken!
• Bättre brandskydd enligt Räddningstjänst Syds anvisningar
• Differentiera bygglovstaxan. Premiera miljöpositiva effekter 
• Bygg enkelt och överkomligt för ungdomar och små hushåll

Studentbostäder i Eslöv

Att hitta en bostad för att man har blivit antagen till ett universitet eller fått ett 
jobb får inte vara ett hinder. Alltför många får tacka nej till platser därför att de 
inte får bostad. Situationen i Lund/Malmö är överhettad. Här får Eslöv helt 
nya grupper invånare och hyresgäster.

• Eslövs skall ha ett utbud av bostäder lämpliga för studenter. 

”Ambitionen är att bygga med sunda material och hållbara lösningar”, 
skriver Eslövs Bostads AB (Ebo). Miljöpartiet instämmer. Utvecklingen ger 
oss båda rätt. Lägg till låg energiförbrukning och en stadsplanering med 
människa och miljö i fokus! 

Så kan vi utveckla staden som är socialt och ekologiskt hållbar.

Håkan Larsson, hakan.history/at/gmail.com

Farid Albahadli, faridalba/at/comhem.se

Therese Andersson, therese.i.andersson/at/telia.com

Lennart Nielsen, lennartnie22/at/gmail.com

Tina Trones, tina.trones/at/hotmail.se

Följ hemsidan: www.mpeslov.se eller Facebook: ”Miljöpartiet de gröna i Eslöv”

http://www.mpeslov.se/

