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Hänt se’n sist 
 
Lokalen utflyttad 
Ett litet men naggande gott team kämpade för att tömma lokalen och alla nycklar är nu 
inlämnade till fastighetsägaren. De saker som ingen hämtat i lokalen skänktes bort till 
second hand.  
 
Medlemsmöte om kommande stadsbyggnadsprojekt 
På medlemsmötet den 8 april diskuterades främst Forsåker, det nya området vid gamla 
Papyrus som ska rymma 3000 bostäder, kontor och mycket mer. Ulla-Carin Moberg, som 
kommer att sitta i Mölndala AB:s styrelse informerade om planerna för Forsåker. Mölndala 
är det kommunala bolag som leder utvecklingen av denna stora byggsatsning. På mötet 
diskuterade medlemmarna vad Ulla-Carin bör ta med sig in i styrelsearbetet: 

 Vi måste gå i bräschen för miljötänk i Forsåker och jobba för: passiv-/nollenergihus, 
vertikalodlingar, kolonilotter, viss djurhållning- varför inte några höns och grisar 

 Husen kan ha olika färg och form men de ska knyta an till historien 
 Om vi ska vara trovärdiga när det gäller social hållbarhet kan området inte bara befolkas av 

välbesuttna. Hur får vi ett bra blandat boende? Forsåker får inte bli en gräddhylla. 
 Lobba för att vi ska täcka över motorvägen (en fråga för partiet och majoriteten) 
 Kan vi ha en cykelnorm och gångstrategi i Forsåker? 
 Begränsa biltrafiken i möjligaste mån och satsa på kollektivtrafik 



 Den sociala hållbarheten gynnas av många smarta platser där människor vill uppehålla sig 
och kan mötas. Det kan vara fina caféer, en vacker bänk, parker, badplatsen, en mindre 
odling, djur osv. Använd alla ytor så att området blir levande dygnet runt! 

 Det är viktigt att processen för Forsåkers framväxande präglas av öppenhet och demokrati 

 
Studiecirkel om partiprogrammet del 2 
Andra mötet i studiecirkeln om partiprogrammet har hållits och denna gång var temat 
”Människan”.  Vi pratade om flyktingpolitik, att det borde vara möjligt att bo var man vill i 
världen men att nationalstaternas välstånd bygger på gränser och medborgarkontrakt. Vi 
pratade också mkt om skolan och vikten av att ha personal som ser barnen och agerar 
samt föräldrars ansvar att vara tydliga och "vuxna". Nästa studiecirkeltillfälle hålls 8e juni kl 
18 i Våmmedal Västergård.  
 

 
Studiecirkel om partiprogrammet 
Nästa tillfälle är 8e juni och givetvis är det okej att ansluta sig då även om du inte har varit 
med tidigare! 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 tidigare lokal i Våmmedal Västergård, det 
gula huset väster om Brattåsskolan.  
 

Energi- och miljönätverket träffas 
Sedan en tid tillbaka finns ett nätverk för energi- och miljöfrågor inom Miljöpartiet i Mölndal. 
Sammankallande i nätverket är Jennie Rodin, ordförande i Mölndal Energi samt ersättare i 
Mijönämnden.  
 
Nya och gamla medlemmar inbjuds nu till en träff för att i första hand diskutera hur vi vill 
utveckla den förnybara energin i Mölndal. Dessutom förevisas den solelanläggning Jennie 
installerat på sitt villatak. Datum och tid: 9e juni kl 18. Plats: Älgvägen 27 (buss 765 till 
hållplats Rådjursvägen, 7 minuter från Kållered centrum). 
 

 
 

 
Medlemsmöte med kongressfokus – vilka frågor vill vi driva nationellt? 
I maj har vi medlemsmöte med fokus på den kommande partikongressen.  Vilka frågor vill vi 
att kongressombuden ska driva för Mölndals räkning? Datum: 25e maj. Tid: kl 18-20. Plats: 
Frälsningsarméns lokal på Kvarnbygatan. 



 

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 
Sedan förra nyhetsbrevet har vi hunnit med två kommunfullmäktigesammanträden.  
 
Mars 
Vid detta kommunfullmäktige var det översiktsplanerna för nya innerstaden som var i fokus 
och den här gången godkändes de. Detta innebär att lokalisering av byggnader och 
infrastruktur är bestämt. Det finns dock fortfarande påverkansmöjlighet på själva utseendet 
eftersom detta antas längre fram i processen. Utöver detta beslutades dessutom om höjning 
av kommunens VA-taxor, vilket krävs för att kunna renovera det numera föråldrade VA-nätet 
som är i kommunens ägo.  
 
April 
Årsredovisningen för Mölndals stad 2014 stod i fokus och vi kan konstatera att det händer 
mycket i kommunen och en del är på rätt väg men det finns mycket kvar för oss i Majoritet 
Mölndal att göra! Trekvartsalliansen skickade med oss att en sak de missade under sin 
mandatperiod var att bygga äldreboende och det är skriande behov av detta så vi ser fram 
emot att få bidra i detta område under mandatperioden. Vi beslutade också om ändrat 
taxesystem för vårdtjänster vilket beräknas medföra att kostnaderna för detta blir något 
lägre men framför allt mer rättvisa. 
 

http://blog.vagenut.coop/


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  

Medlemsmöte, fokus Kongressen 25e maj Frälsningsarméns lokal, 
Kvarnbygatan 

Studiecirkel del 3, Miljön 8e juni Våmmedal Västergård 

Nätverksträff, Energi- och miljönätverket 9e juni Älgvägen 27, Kållered 

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 slutet av juni. Material till nyhetsbrevet ska vara Jennie Rodin 
tillhanda senast 15e juni. 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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