
        

MÖLNDAL    Nyhetsbrev December 2015  
     Hänt se’n sist 
 Flyktingfrågan Vår riksdagsledamot Janine Alm-Eriksson besökte miljöpartisterna i Mölndal och pratade om regeringens och partiets arbete med flyktingarna vilket gav en något mer nyanserad och fördjupad bild av det som hörts och setts på nyheterna. Det finns ett antal flaskhalsar i systemet och nu sätts Mölndal och de andra kommunerna på att ta fram konkreta åtgärdsförslag för att få bort dessa flaskhalsar.    Ny ledamot i parkeringsbolaget vald   Vi välkomnar Camilla Lagerqvist som nyinvald ledamot i Parkeringsbolaget och hoppas på många gröna framgångar!  Medlemsmöte med Social- och Arbetsmarknadsnämndens representanter Socialförvaltningschefen Mio och enhetschef Birgitta kom och berättade hur det fungerade i Social- och Arbetsmarknasförvaltningen. De berättade bland annat om arbetet med EU-migranterna och flyktingarna. Mölndal Stad är lite pressad men än så länge så klarar vi oss 



med tanke på att Mölndal Stad har stor erfarenhet avseende asylsökande och även när det gäller ensamkommande barn. Dock så behövs det fler godemän.   Motionsverkstad I början av december hade Miljöpartiet i Mölndal för första gången en Motionsverkstad där vi spånade kring olika idéer som skulle kunna bli motioner till Miljöpartiets kongress som hålls i maj 2016. De idéer som kommit längst i utformningen är en om samhällstjänst för nyanlända och en om att minska eleffektuttaget kalla vinterdagar. Har du en idé till motion kan du bolla den med Jennie (se adress nedan).   Studiecirkelns om Miljöpartiets partiprogram genomförd Under hösten har MP Mölndal haft en studiecirkel om partiprogrammet. Vi har träffats 5 gånger och till varje tillfälle läst och diskuterat ett eller flera avsnitt av programmet. Det har varit givande och roliga tillfällen, det är ju tyvärr inte så ofta vi för ideologiska diskussioner. Jag tror att det är viktigt att också ha dessa samtal som komplement till det vardagliga politiska arbetet. Några av oss vill gärna fortsätta med en cirkel och på förslag var då att läsa och prata om Tim Jacksons ”Välfärd utan tillväxt”. Finns det som är fler intresserade av detta? Mejla då mig annika.bjerrhede@telia.com 
 Gröna inslag i 2016 års budget för Mölndal 
Budgeten för Mölndal för år 2016 har antagits av kommunfullmäktige och här väljer vi att lyfta fram 
några av de gröna inslagen: 

 Stadsodling 
 Barnperspektiv i kommunala beslut 
 Stärkt folkhälsoråd 
 Stärkt uppföljning och användning av miljömål liksom energi- och klimatplan 

fler vuxna i skolan 
 sociala investeringar som ett verktyg för förebyggande arbete 
 utredning om medborgardialog 
 observandum för vår jordbruksmark 
 utredning om hur vi får ekologisk mat 25 % 
 nya sätt i upphandlingarna för att gynna närproducerat 
 skapa fler feriejobb ihop med näringslivet 
 krafttag mot sjukfrånvaron genom bland annat hälsofrämjande arbetssätt och friskfaktorer 
 nya arbetstids- och verksamhetsmodeller (exempelvis kortare arbetsdag) 

 Flykting- och immigrationspolitik i januari 
20e januari kommer Miljöpartiets partipolitiska talesperson för flykting- och immigrationspolitik, Maria Ferm, till oss i Mölndal. Hon kommer givetvis att berätta om det senaste i flyktingfrågan men det blir också tillfälle att ställa frågor.   



Nu bygger vi Sverige! Dialog om förbättrat flyktingarbete 
Dialogkonferensen i februari är en del i arbetet med en gemensam politisk plattform. Den ska innehålla konkreta politiska åtgärder för att ge flyktingar förutsättningar att etablera sig, få arbete eller utbildning och bostad så snabbt som möjligt. Målet med konferensen är att skapa kraft i vårt gemensamma arbete för bättre mottagande och högre kapacitet i mottagandet för att kunna få stöd för att den treåriga tillfälliga migrationslagstiftningen ska upphävas så snart som möjligt. 
 Bakgrunden till konferensen är regeringens besked i november om tillfälliga restriktiva regler för det svenska flyktingmottagandet. Regeringens politik har väckt kraftfulla reaktioner i partiet och många medlemmar har efterfrågat utökade möjligheter till dialog och inflytande med anledning av detta. Från Miljöpartiet i Mölndal deltar vårt kommunalråd Ulrika Frick. 
 Nytt från kommunfullmäktige – vi har en Naturvårdsplan! 
Vid kommunfullmäktige i november röstades äntligen den uppdaterade och mycket förbättrade Naturvårdsplanen igenom! Den gamla planen var från 1998 så det var så dags. I planen är alla viktiga naturområden utmärkta med en text om varför området är viktigt. Detta är en mycket bra hjälp när vi ska bygga vårt hållbara samhälle!   Inblick i våra gröna fritidspolitikers ”vardag” 
Våra representanter i övriga nämnder och bolag rapporterar kort och koncist om aktuella frågor. Rapporterna återfinns på Miljöpartiet Mölndals medlemswebb: http://molndal.medlem.mp.se/kommunala-rapporter   Recept på vegetariska ”JulNöttbullar” 
Av hälso- och miljömässiga skäl behöver vi äta mer vegetariskt. Miljöpartiet i Mölndal bjuder på vårt absoluta favoritrecept på vegetariska ”nöttbullar”. Dessa bullar har överraskat flertalet köttätare som provat ”detta är ju godare än köttbullar” ”va? Är detta vegetariskt?”. Receptet är hämtat från bloggen ”Det gröna skafferiet”.   

  



1½ dl solroskärnor 
1 ½ dl riven ost 
1 ½ dl ströbröd 
3/4 dl finhackad gul lök 
3 ägg 
1 tsk salt 
½ tsk svartpeppar 
2-3 krm kryddpeppar 
1 liter buljong att koka i 
olja att steka i 
Mixa solroskärnorna fint. Blanda samtliga ingredienser och mixa snabbt samman så löken finfördelas 
ytterligare. Rulla teskedsstora bollar (de sväller något under kokningen). Koka upp buljongen, lägg i 
köttbullarna och låt dem koka i cirka 5 minuter. När de flyter upp är de klara. Låt rinna av en stund 
och stek dem sedan i olja tills de har fått fin färg. 

 God Grön Jul önskar Ledningsgruppen 
   



Kalendarium 
 

 Aktivitet Datum och tid Plats/beskrivning  
Lokal flykting- och immigrationspolitik med riksdagsledamot Maria Ferm 20e januari kl 18-20 Gamla Kulturskolan 
Årsmöte med Miljöpartiet Mölndal Prel. 27 januari kl 14-17 Gamla Kulturskolan 

 Gamla Kulturskolan har adress Gamla Torget 1/ Kvarnbygatan 43.   Kontaktuppgifter till ledningsgruppen 
Ulrika Frick  ulrika.frick@mp.se  0702-704093 Jennie Rodin  jennie.rodin@gmail.com  0739-341963 Rasmus Draklander sb.rasmus@gmail.com  0738-319606 Ulla-Carin Moberg mobergmedia@bredband.net 0707-999923 My Blomgren my.blomgren@gmail.com  0736-300710 Camilla Lagerqvist clagerqv@gmail.com  0725-882306 Mats Ola Vennström matsolaw@gmail.com  0765-533372  Nästa Nyhetsbrev utkommer i februari. Material till nyhetsbrevet ska vara Jennie Rodin tillhanda senast 31 januari. Material skickas till jennie.rodin@gmail.com.   Medlemmar som inte önskar få nyhetsbrev samt medlemmar som önskar få nyhetsbrevet per post ombeds kontakta Rasmus Draklander.     

 


