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Nyhetsbrev Oktober 2014 – efter valet 
 
 
 
 
 
Hänt sen sist 

Efter intensivt kampanjande under fyra veckor fram till 
valet  14e  september  har  vi  arbetat  hårt  med  att  
förhandla fram en majoritet i kommunfullmäktige i 
Mölndal. Och lyckats! Kristdemokraterna var det enda 
av allianspartierna som tog direkt ansvar för att 
Sverigedemokraterna inte skulle få en vågmästarroll i 
kommunen. Således ser majoriteten ut så här: 
 
ü Socialdemokraterna 
ü Miljöpartiet 
ü Vänsterpartiet 
ü Kristdemokraterna 

 
 

 
Miljöpartiet gjorde ett riktigt bra val i Mölndal och fick 11,15 % av rösterna, vilket är drygt 
0,5  %-enheter  mer  än  valet  2010.  Samtidigt  fick  vi  ytterligare  ett  mandat  i  
kommunfullmäktige och har nu 7 mandat. Dessutom är vi tredje största parti i kommunen!!! 
 



Ulrika Frick och Annika Bjerrhede har lett förhandlingen om teknisk valsamverkan vilket 
innebär att de har kämpat för att Miljöpartiet ska få bra och inflytelserika poster i 
kommunstyrelse, arbetsutskott, nämnder, bolag och stiftelser. Förhandlingarna har gått bra 
och bland våra tunga poster kan bland annat nämnas: 

· Ledamot och ersättare i kommunstyrelsen, tillika budgetberedningen och 
arbetsutskottet 

· 2a vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
15e oktober hölls ett medlemsmöte där de första valen till kommunstyrelsen mm gjordes. Vi 
gratulerar Ulrika Frick till posten som kommunalråd, My Blomgren till posten som ersättare i 
kommunstyrelsen och Kader Hamakarim till posten som 2a vice ordförande i 
kommunfullmäktige. Kader blev också vald i ett fyllnadsval till ledamot i Social-och 
arbebetsmarknadsnämnden, ett uppdrag som sträcker sig året ut. Vi gjorde också en 
utvärdering av valkampanjen, denna utvärdering presenteras på vår hemsida.  
 
I  och  med  att  Ulrika  Frick  kommer  att  arbeta  heltid  som  kommunalråd  har  My  Blomgren  
efterträtt henne som gruppledare för fullmäktigegruppen. 
 
 
Vill du vara med i det politiska arbetet under mandatperioden? 
Vi har fått ett antal poster i nämnder, bolag och stiftelser, ordinarie såväl som ersättare och 
vi behöver tillsätta alla de poster vi nu fått vid förhandlingen. Du behöver inte ha någon 
tidigare politisk erfarenhet för att kunna ansöka, det är minst lika viktigt att du har ett stort 
intresse och en vilja att lära dig mer! Valberedningen, bestående av Kristina Körnung, 
Caroline Hopkins och Agneta  Caspersen, kommer att skicka ut information om vad arbetet 
innebär och därefter får var och en ansöka till de poster de är mest intresserade av.    
 
 
Studiecirkel om partiprogrammet 
Tack vare det fantastiska valresultatet har vi mycket att göra med att sätta organisationen på 
plats och vi har därför beslutat att skjuta på studiecirkeln till efter årskiftet. Då kommer vi att 
hålla en lokal studiecirkel om Miljöpartiets partiprogram. Ett gyllene tillfälle att djupdyka i 
vilka frågor det är vi driver! Mer information kommer... 
 
 
Medlemsmöten i höst 
Introduktion för nya medlemmar 
Boka in 11e november i almanackan om du är ny medlem! (Eller ”gammal” medlem som vill 
veta  mer,  förstås.)  Då  har  vi  ett  möte  specifikt  för  dig  som  vill  få  bättre  koll  på  vad  
Miljöpartiet gör i Mölndal, hur vi är organiserade och vad det finns för möjligheter att 
engagera  sig.  Mötet  hålls  i  vår  kampanjlokal  på  Storgatan  33  från  kl  18  till  ca  kl  20.  
Miljöpartiet bjuder på fika! 
 
Fastställande av politiska personuppdrag 
Valberedningen har påbörjat arbetet med att utvärdera de kandidater som anmält intresse 
för att inneha ett politiskt förtroendeuppdrag i nämnder, styrelser och stiftelser. När förslag 



från valberedningen finns framtaget så har vi ett medlemsmöte och fastställer vem som gör 
vad. Datum: 1a december  
 
  
Kalendarium 
 

Aktivitet Datum och tid Plats/beskrivning 

Särskild inbjudan för nya medlemmar  11 november 2014  

kl 18.00 

Lokalen vid Storgatan 
33 

Medlemsmöte val till nämnd, bolag, stiftelse 1 december 2014 Lokalen vid Storgatan 
33 

Årsmöte 22 februari 2015 Lokalen vid Storgatan 
33 

 
 
Kontaktuppgifter till ledningsgruppen 
Ulrika Frick  ulrika.frick@mp.se  0702-704093 
Annika Bjerrhede annika.bjerrhede@telia.com 0705-950194 
Jennie Rodin  jennie.rodin@gmail.com  0739-341963 
Kader Hamakarim kader.h@tele2.se  0765-565491 
Naliya Ibrahim naliya@hotmail.com 
Rasmus Draklander sb.rasmus@gmail.com  0738-319606 
Ulla-Carin Moberg mobergmedia@bredband.net 
My Blomgren my_blomgren@hotmail.com 0736-300710 
 
 
Nästa Nyhetsbrev utkommer i december. Material till nyhetsbrevet ska vara Jennie Rodin 
tillhanda senast 30 november. 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. 
 
 
 
 

 


