
 
MÖLNDAL 

Nyhetsbrev Mars 2017 
 
Hänt sen sist 

Årsmöte - nya stadgar, antagen nomineringsprocess och ny ledningsgrupp 

Årsmötet den 26 februari inleddes med en rundvandring på 
Forsåkersområdet  där vi med hjälp av VD.n för Mölndala, Bjarne Fjellanger,fick 
försöka måla upp bilder av den nya stadsdelen som ska ta sin form där. Där 
finns många gamla hus som kommer behöva mycket kärlek och innovativt 
tänkande för kunna bidra med nya verksamheter framtiden. Vi är glada att ha 
Ulla-Carin Moberg i styrelsen som bidrar till det arbetet! 

På årsmötet antogs nya stadgar för avdelningen i enlighet med den mall som 
antogs på kongressen förra året och årsmötet beslutade också hur 
nomineringsprocessen ska gå till inför valet 2018. Till hösten är det dags för 
valberedningen att sätta igång det arbetet! 

Till ny sammakallande för ledningsgruppen valdes Camilla Lagerqvist. 

Vi startade också upp våra olika fördjupningsgrupper kring vårt 
handlingsprogram som vi ska gå till val på 2018. Nästa årsmöte ska det vara 
klart för antagande. 
 

Årets Miljöpristagare gick till våra skräpplockare Gunilla Arneström och Ulla-Carin 
Moberg! 

Mölndal ska vara en grön, hållbar stad - inte en stad fylld av plastpåsar, burkar och 
cigarettpaket. Social hållbarhet och trygghet hör ihop med god renhållning. Det finns 
studier som visar hur städning av stadsrummet lett till minskad kriminalitet. Ändå är själva 
skräpfrågan i sig behandlad som skräp. Men det vill MP Mölndal ändra på! För att knuffa 
på det arbetet ordnar Gunilla och Ulla-Carin återigen två skräpplockardagar under 
Hållbarhetsveckan där alla så klart är välkomna att delta. 
PS! Gör gärna egna små aktioner. Du gör en insats bara genom att ta upp ett skräp om 
dagen! Fota gärna och sprid t ex på Facebook. 
 

After Work den 17 mars! 
Fredagen den 17 mars kl. 18 och framåt har AW i vår lokal vid Gamla torget. Den här 
gången blir det en skön avslutning på veckan med enkel ölprovning där de som vill 
vara med tar med sig några smakprov. Går självklart bra att hänga en stund utan öl 
också! MP ser till att det finns snacks. 
 



Årsmöten som behöver fler Mölndalsrepresentanter! 

19 mars har Valkretsen sitt årsmöte på Tjörn med start kl 10.30. Det går av 
stapeln på Salt och Sill och förutom att vara med och påverka besluten på 
årsmötet får du också möjlighet att träffa medlemmar från andra avdelningar. Hör 
av dig till ledningsgruppen om du är intresserad av att följa med. Vi ordnar 
samåkning i bil dit. 

29-30 april har Västra Götalandsregionen sitt årsmöte som den här gången är i 
Vänersborg på Quality Hotel. På söndagen kommer det hållas olika seminarier 
kring aktuella ämnen. En spännande helg där fler än de som är ombud på 
årsmötet välkomnas att delta! Anmäl ditt intresse till ledningsgruppen. 
 

Almedalen 4 - 9 juli 
Vi har fem 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. Anmäl 
snarast om du vill åka med. Sista anmälningsdag är 24/4. 
 

Nytt från kommunfullmäktige – Mölndal ansöker om 
att få bli en Fairtrade City 
 
På februarimötet klubbade Majoriteten igenom att bli en Fairtrade City som var en punkt i 
vårt handlingsprogram. M, C och L tyckte att det var onödigt och SD:s linje är att de länderna 
får väl sköta sitt och vill inte ha några krav alls.  

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 

After Work 17 mars   kl 18  Vår lokal 

Gustav Fridolin 
föreläser 

22 mars kl 
18.30 - 20.00  

Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, 
Göteborg 

Grön budget 2018 30 mars kl 
18.00 – 20.00 

Vår lokal 

http://molndal.medlem.mp.se/kommunala-rapporter


 Lokalt 
handlingsprogram 
2018 

10 april kl 
18.00 -20.00 

Vår lokal 

Hållbarhetsveckan 22-29 april Se särskilt program hallbarhetsveckan.se 

Inför kongressen 2 maj kl 18.00-
20.00 

Vår lokal 

 Säsongsavslutning 9 juni Grillning ute, mer info senare 

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

Kontaktuppgifter till valberedningen 

 
My Blomgren, 
sammankallande   

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                     073-8319606 
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 april. Material till nyhetsbrevet ska vara Inga-Lill 
Ramell  tillhanda senast 31 mars. Material skickas till inga-lill.nyqvist@outlook.com.. 
 
Medlemmar som inte önskar få nyhetsbrev samt medlemmar som önskar få nyhetsbrevet per 
post ombeds kontakta Inga-Lill Ramell. 
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