
MÖLNDAL

Nyhetsbrev Maj 2017

Hänt sen sist
Miljöpartiet Västra Götaland.
Rasmus, Mats-Ola, Kader och Ulrika var ombud på Miljöpartiet Västra Götalands årsmöte 
som den här gången hölls i Vänersborg. 

Hållbarhetsveckan 
Veckan innehöll en rad massa intressanta föreläsningar och workshops, samt två stycken 
”plocka skräp” dagar som hölls utav våra plockare Ulla-Carin, Gunilla samt Inga-Lill. 

Medlemsmöte angående om kongressen och dess handlingar.
Våra ombud Mats-Ola och Camilla höll i tråden angående om kongressen och vad som 
kommer tas upp där. 

Vad är på gång framöver.

Våmmeldagsfestivalen
Ni missar väl inte Våmmeldagsfestivalen som är i Kållered? Tanken är att ett gäng glada 
miljöpartister finns där och delar ut fröer eller kampanjmaterial mellan kl 11-15. Temat för i är
”kärlek och Picknick”. Vill du vara med på den dagen och kampanja lite så ta kontakt med 
Rasmus Draklander och anmäl intresset. 

Stadens Kafé på stadsparken
Kafét har nu återigen öppnat på Mölndals Stads park. Öppet på lördagar.

Kongressen i Linköping
Kongressen stundar snart, och har du läst handlingarna eller motioner som du tycker verkar 
lite ”nej eller ja” grej på så tar kontakt med våra ombud som ska åka dit. Ombuden som åker 
är Mats-Ola och Camilla samt ersättare Johanna.

Westpride

WestPride är Onsdag 7:e Juni - Söndag 11:e Juni, vilket är regionens största 
Pridefestival. Nästa år är det också Europride, vilket gör det bra övning inför det!
 
Extra extra kul är paraden lördagen 10:e, med samling kl 14 och avgång kl 14:45.



Ni som är intresserad av att delta eller kampanja så ta kontakt med Leo Carlsson på 
0760-52 74 02 eller  e-post: leo.carlsson@mp.se

Almedalen 4 - 9 juli
Vi har platser reserverade för medlemmar från Mölndal på Västra Götalandsregionens resa 
till Almedalen. Alla som har varit där vet att där finns ett enormt utbud av olika seminarier och
aktiviteter att delta i. Miljöpartiet Mölndal står för största delen av resekostnaden och 
premierar de som inte åkt tidigare. Har du funderat på att hänga med så, hör dig snarast. 
Hittills är det tre från MP Mölndal som kommer vara där.

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

 Våmmeldagfestivalen 20 maj 

kl 11-15

Näridrottsplatsen i Våmmedal, Kållered

Kongressen i Linköping 26-28 maj Linköping

Säsongsavslutning 9 juni Grillning ute, mer info senare

Westpride 7-11 juni Göteborg

Almedalsresan 4-9 juli Gotland

Vår lokals adress är Gamla Kulturskolan har adress Gamla Torget 1/Kvarnbygatan 
43.



Kontaktuppgifter till valberedningen

My Blomgren, 
sammankalland
e  

my.blomgren@gmail.com 0736-
300710

Jennie Rodin Jennie.rodin@gmail.com 073-
9341963

Kader 
Hamakarim

Kader.h@netatonce.net 076-
5565491

Kontaktuppgifter ledningsgruppen

Ulrika Frick ulrika.frick@mp.se 0702-
704093

Rasmus Draklander sb.rasmus@gmail.com
                   

Camilla 
Lagerqvist,sammankallande

clagerqv@gmail.com 0725-
882306

Mats-Ola Vennström matsolaw@gmail.com 0765-
533372

Inga-Lill Ramell inga-lill.nyqvist@outlook.com 0761-
877006

Nästa Nyhetsbrev utkommer i augusti. Material till nyhetsbrevet ska vara till Rasmus 
Draklander tillhanda senast 1 juli. Material skickas till sb.rasmus@gmail.com

Medlemmar som inte önskar få nyhetsbrev samt medlemmar som önskar få nyhetsbrevet per
post ombeds kontakta Rasmus Draklander.


