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Vad var det som lockade en ung kille på verkstadsgolvet till 
politiken?
– Möjligheten att vara med och påverka och få inblick i 
småstadslivet och kommunens verksamhet, säger Tony 
Hansson till iEslöv.

I dag är han bland annat ordförande i Miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden, ordförande i fastighetsbolaget Eif-
ab, styrelseledamot i Eslövs Bostäder AB (Ebo), ledamot i 
kommunstyrelsen och ledamot i kommunfullmäktige. Tony 
Hansson sitter också som ledamot i det nybildade närings-
livsutskottet.

Vad betyder Eslöv för dig?
– Väldigt mycket. Det är verkligen min stad i hjärtat. Eslöv 
är en plats där jag trivs mycket bra. Jag har haft förmånen 
att följa utvecklingen från småstad till en kommun som är  
i ropet. Det har varit en väldigt positiv resa.

– I dag har vi en stadskärna värd namnet, men ändå med 
småstadens fördelar. Eslöv är lagom i en oerhört positiv 
betydelse. 

Trafiken i centrum en stridsfråga
Under Tony Hanssons aktiva tid som politiker har centrum 
utvecklats starkt, bland annat Stora Torg, Köpmansgatan 
och närliggande stråk med fler butiker och restauranger.

– Det är jätteviktigt att ha en levande stadskärna, säger 
han. Vi har haft en öppen dialog med handlarna och fastig-
hetsägarna om inriktningen. Och det finns en stark driv-
kraft för att tillsammans nå framgång.

Under de första åren på 2000-talet var Tony av många 
förknippad med torget i Eslöv och biltrafikens vara eller 
inte vara där. Man pratade om att avskaffa parkeringen på 
torget. I diskussionen bland allmänheten utvecklades ryktet 
att det handlade om att hela centrum skulle vara bilfritt.

– Men det var aldrig tanken. Det fanns inget förslag om 
det, understryker Tony som av många utpekats som driv-
ande och av vissa som boven i dramat.

– Vi behöver alla lyfta blicken och på nytt försöka se hur 
man kan utveckla torget som den centrala mötesplats det 
ska vara i en handelsstad. Då är parkering det sämsta alter-
nativet.

Gratis parkering – men hur länge?
Eslövsborna åtnjuter privilegiet gratis parkering i staden 
vilket också är populärt bland näringsidkarna, samtidigt 
blir det svårt för kommunen att utveckla nya parkerings-

Tony Hansson har hjärtat i Eslöv

För Tony Hansson är det Eslöv med omnejd som gäller – det är här han har sitt hjärta. Och  
så har det alltid varit. Han är född och uppvuxen på Norr, gick i skolan i Eslöv och började 
jobba som lärling på Åkermans. Redan som ung blev han politiskt intresserad, först via facket 
och kort därefter genom socialdemokraterna. I slutet av tonåren satt han för första gången i en  
av kommunens nämnder.

Tony Hansson går ofta en runda kring torget för att kolla in handeln.
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Tony Hansson trivs i den levande stadskärnan som utvecklats i Eslöv

möjligheter utan ekonomiskt underlag.
– Det behövs fler platser, det är helt klart. Lösningen  

kan vara ett parkeringshus och då behövs en finansiering. 
 
Till vardags är Tony Hansson egen företagare och säljer 
och utbildar i ekonomi- och löneprogram för små och 
medelstora företag.

– Politiken tar mycket tid och det är svårt att hinna ut-
veckla företaget. Jag finns i en växande bransch och det 
gäller att hänga med. Samtidigt är det en stor frihet att vara 
sin egen, jag styr min tid.

– Som företagare och ledamot i kommunens näringslivs-
utskott är det naturligt att Tony Hansson värnar om kon-
takterna med och servicen till näringslivet. Det finns också 
ett tydligt politiskt mål om att det ska finnas arbetstillfällen 
i Eslöv.

– Man ska kunna leva och verka i sin egen stad och det be-
hövs jobb på den egna orten, det är också en miljöfråga. Från 
kommunens sida tycker jag att det är viktigt att vi visar ett 
intresse för näringslivet och odlar våra gemensamma nätverk.

Hur ser Eslöv ut om 20 år?
– Jag tror att vi har utvecklat stadskärnan ännu mer. Det 
finns fler butiker och det är liv och rörelse. Vi har även  
löst biltrafiken på ett annat sätt, med ökad kollektivtrafik 
och ännu bättre gång- och cykelvägar. 

– Jag hoppas också att vi har utvecklat östra Eslöv med 
ett boende som sträcker sig från centrum ända upp till  
flygfältet och samutnyttjar då samtidigt den handelsut- 

veckling vi nu ser nu. 
– Direkttåget till Helsingborg är kanske verklighet om 

några år och det öppnar ju upp stora möjligheter att pendla 
både dit och hit med ökad befolkning som följd, spår Tony 
Hansson.
 
Lyft för Marieholm
Eslövs kommun har drivit på för att Banverket och Skåne-
trafiken ska satsa på det befintliga spåret som går från Eslöv 
över Marieholm och Teckomatorp mot Helsingborg. Kom-
munen ställer upp med att bygga ny perrong i Marieholm 
liksom planskildhet under järnvägen där det behövs. 

– Det finns en stor livskraft i Marieholm som är ett sam-
hälle som tagit en del stryk tidigare. De är värda ett lyft.  
Nu planerar Ebo att bygga fler lägenheter där också och 
kommunen är beredd att satsa.

”Tänk på återväxten!”
Med egen erfarenhet av att vara ung i politiken vill Tony 
Hansson slå ett slag för att få de unga att engagera sig i 
samhällsfrågorna.

– Vi måste tänka på återväxten i politiken. Det är jättevik-
tigt att partierna ser till att det kommer fram fler ungdomar 
som engagerar sig. Och då inte bara i enskilda frågor utan 
i hela partipolitiken. Det är farligt att prata för mycket om 
enbart sakfrågor, man måste se hela samhällssystemet, 
framhåller han. Sen är det också viktigt att få välja jobbkar-
riär och familjelivet när det påkallar för att sedan kunna 
återkomma med full kraft när man är mogen igen.




