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Hänt se’n sist 
 
Kongress 
Årets kongress hölls i Örebro och Mölndals representanter var Jennie Rodin, Rasmus 
Draklander och Mats-Ola Vennström. Följande viktiga (mer eller mindre principiella/ 
ideologiska) beslut har fattats: 
- Vattenfall ska behålla och fasa ut sin brunkolsverksamhet 
- Sverige ska minska CO2-utsläppen med 80% till 2030 
- den tredelade föräldraförsäkringen behålls 
- basinkomsten ska utredas (införande avslogs) 
- rösträttsåldern för kommunalval sänks till 16 år till år 2018 
- om TTIP-avtalet riskerar gröna värderingar ska vi motarbeta dess införande 

Miljönämndens Jennie har också suttit i rundabordskonferens-samtal med Åsa Romson 
angående upptaktning av det kommunala klimatarbetet. 

Inför kongressen hölls ett medlemsmöte där de viktigare motionerna och propositionerna 
gicks igenom och diskuterades.  

 

Energi- och klimatnätverket Mölndal har träffats 



Energi- och klimatnätverket i MP Mölndal består av ett litet men naggande gott gäng som 
träffades i juni för att diskutera hur vi ska arbeta med förnybar energi i kommunen framgent. 
Vi konstaterade att det händer en del på den förnybara sidan i Mölndal:  

 En solkarta ska tas fram för Mölndal där tak med bra solläge identifieras 

 Solceller ska installeras på Stadshustaket under hösten 

 Mölndal Energi ska investera i ytterligare vindkraftverk 

 Planer finns på att konvertera torvpannan till biobränsle 

Energinätverket vill ytterligare öka medvetenheten kring solceller i kommunen genom att 
bland annat placera solceller på väl synliga, kommunala, tak och se till att Mölndal Energi 
börjar sälja solcellspaket. Nätverket vill också se laddstolpar för elbilar i kommunen.  

 
Studiecirkel om partiprogrammet - Miljö 
Nästa tillfälle sköts från våren till hösten och det blir troligtvis i september. Då är temat 
”Miljön” och saker som politikernas roll för en hållbar livsstil, ekonomins koppling till 
hållbarhet, mångfaldsarbete inom kommunen m.m. kommer bland annat att diskuteras. Tid: 
kl 18-20.30. Plats: vår nya partilokal i Gamla Kulturskolan. Återkommer om datum! 
 
 

Studieresa i augusti – Vägen Ut: Lärjeåns Kafé och Trädgårdar 
Lördagen den 22 augusti kl 12.00 gör vi i MP Mölndal ett studiebesök på fantastiska Lärjeåns 

trädgårdar. Här kommer vi bli visade runt i växthus och trädgård, få information om vad ett 

socialt företag är, kanske gå en promenad vid Lärjeåns dalgång och äta en utsökt vegetarisk, 

ekologisk lunch (och bakelse?) från det fina kafét. Boka datumet redan nu! 

Lärjeåns Kafé & Trädgårdar ingår i Vägen ut! kooperativen. Kooperativen består idag av 

femton sociala företag som säljer tjänster eller produkter samtidigt som riktiga jobb skapas 

för människor som stått långt från arbetsmarknaden. Sedan april 2010 drivs Lärjeåns 

Trädgårdar av tre av dessa företag: Café Solberg, textiltryckeriet YScreen och Vägen ut! 

Trädgård. 

Läs mer om Lärjeåns Kafé & Trädgårdar 

 
 

Rapport från Kommunfullmäktige 
Vid sista kommunfullmäktigesammanträdet innan sommaren stod budgeten i fokus. 
Majoritet Mölndal lade givetvis fram en gemensam budget men det intressanta var att 
”trekvartsalliansen” valde att dela på sig och presentera var sin budget. SD hade inte heller i 
år någon budget att redovisa. Majoritetens budget gick igenom och för Miljöpartiet i 

http://blog.vagenut.coop/


Mölndals del var det en historisk budget eftersom vi för första gången har fått vara med och 
påverka! Budgeten innehåller bland annat mer pengar till skolan. Utöver budgeten antogs 
bland annat en uppdaterad version av Energi- och klimatplanen för Mölndal. Diskussionen 
kring planen innehöll bland annat inslag från moderaterna som inte ville att vi skulle ha som 
mål att minska antalet körde bilmil samt från sverigedemokraterna som menade att 
kopplingen mellan koldioxid i atmosfären och ökad temperatur hade en väldigt svag koppling 
och således inte var något att fokusera på.   
 
 

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  

 
 
Kalendarium 
 

 Aktivitet Datum och tid Plats/beskrivning  

Studieresa till Lärjeåns Kafé och Trädgårdar 22 augusti Mer information kommer 

 
 

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 Lagerquist clagerqv@gmail.com  0725-882306 
Mats Ola Vennström matsolaw@gmail.com  0765-533372 
 
Nästa Nyhetsbrev utkommer i september. Material till nyhetsbrevet ska vara Jennie Rodin 
tillhanda senast 31a augusti. 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. 
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