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Opinionsundersökning september 2015
Hur vill Du att vår kommundel skall skötas?
Sätt kryss i rutorna för att visa vad Du tycker om de olika förslagen.
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2

FÖRSLAG 3

FÖRSLAG 4

Det är bra som det är,
vi skall utnyttja de
politiker vi valt

Stallarholmen behöver en egen kanal
för medborgardialog

Vi bör sköta många
lokala frågor själva

Vi kan sköta allt
själva

Jag tycker att Stallarholmen
även i framtiden skall skötas
från kommunhuset.
Min roll som medborgare
är att välja ”rätt” parti och
kryssa ”rätt” politiker i
kommunalvalet vart fjärde år.

Jag anser att vi i Stallarholmen
måste ha en egen kanal för
medborgardialog.
Kanalen ska på ett effektivt
sätt fånga in och jobba för att
Stallarholmsfrågor frågor tas
på allvar inne i kommunhuset.

Jag anser att vi som bor här i
Stallarholmen kan sköta park,
gator, fritid, kultur och andra
frågor själva.
För att klara det uppdraget
behöver vi en liten effektiv
ansvarig grupp som väljs av
oss i Stallarholmen.

Jag anser att vi som bor här i
Stallarholmen ska bestämma
allt som gäller hur vår kommundel skall skötas, även
skola och omsorg.
För att klara det behöver
vi en nämnd som väljs av oss
i Stallarholmen.
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Jag som tycker detta är:
Ålder o15 – 25 år o 26 – 45 år

o 46 – 65 år o över 65år

o Jag bor permanent i Stallarholmen o Jag bor delar av året i Stallarholmen
o Jag är man

o Jag är kvinna

✂

Jag vill lägga till följande förslag/synpunkter:

Klipp ur och
lämna utanför ICA
Skeppet. För tider,

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

se faktaruta intill.
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