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Nyhetsbrev April 2017 
 
Hänt sen sist 

After Work 

Ett glatt gäng träffades i lokalen den 17 mars och avhandlade politiska frågor i det stora och 
det lilla och hur det fungerar i Halabja!  

 
Grönt budgetmöte 30 mars 
Ett viktigt möte med många kloka inspel och prioriteringar som diskuterades vilket blir MP 
Mölndals grund i arbetet med valbudgeten. Det är tufft läge som i nuläget visar 
minusresultat för 2018 och samtidigt är det självklart så mycket vill ha igenom. Den 
fortsatta processen kommer i huvudsak stämmas av i fullmäktigegruppen och blir det 
några extremt svåra ställningstaganden som avviker från medlemsmötets inspel kommer 
alla medlemmar kallas extra. Givetvis är alla som vill välkomna till de förberedande 
mötena inför fullmäktige också och delta i diskussionerna. Nästkommande möten är 18/4 
och 15/5 kl 17.30 i stadshuset. 

 
Valkretsens årsmöte 19 mars 
Rasmus, Camilla, Jennie och Ulrika var ombud på valkretsens årsmöte som den här gången 
hölls på Tjörn. Bland annat diskuterades inspel till det regionpolitiska programmet, men det 
viktigaste beslutet som går vidare till Miljöpartiet Västra Götalands årsmöte den 29 april var 
nedläggning av valkrets styrelsen. 
 

Medlemsmöte 10 april 
Vi fortsätter arbetet med vårt handlingsprogram inför valet och på mötet kommer vi 

även utse representanter för det fortsätta arbetet med hur den politiska 

organisationen ska se ut nästa mandatperiod och vi har också ett par val att ta 

ställning till - Överförmyndarnämnden och nämndeman. 
 

Hållbarhetsveckan! 
Hoppas att ni har rensat almanackan och gjort plats för alla aktiviteter som händer den 
veckan! På hallbarhetsveckan.se hittar ni hela programmet. 
Mp:s aktiviteter är följande: 
22/4 Skräpplockardag i Krokslättsmorådet kl 11-14 
14.30 Klimatoffensiv- aktion stadshusplan 
15.00 Invigning av Hållbarhetsveckan Ulrika Frick invigningstalar 
23/4 Vandrande samtal i Getaskogen – hur ska vi förvalta vår stadsnära natur kl 11-14 
24/4 Besök av riksdagsledamot Lise Nordin som redogör för regeringens miljö-, klimat-, och 
energiarbete. Ev också en debatt med Grön ungdom på temat. Kl 18-20 i våra lokaler. 



27/4 Är kortare arbetstid vägen till ett hållbart arbetsliv? Diskussionskväll med besök av bl a 
Jörgen Larsson som forskat mycket om detta. Kl 18-20 i våra lokaler. 
 

Årsmöte Miljöpartiet Västra Götaland! 
29-30 april har Västra Götalandsregionen sitt årsmöte som den här gången är i 
Vänersborg på Quality Hotel. Ombud på årsmötet är Mats-Ola, Rasmus, Kader 
och Ulrika. På söndagen kommer det hållas olika seminarier kring aktuella ämnen 
som är öppna för alla medlemmar. Det kommer också vara en gemensam middag 
på lördagskvällen. Mer om det hittar ni på medlemswebben för MPVG och där 
finns också anmälningsformuläret. Senast 20 april ska anmälningarna vara inne.  
 

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. 
 

Budgettider även i regeringen 
Lise Nordin kommer ju till oss den 24 april och kommer också att berätta en del om det, men 

har ni inte möjlighet att vara med då, så har också Härryda bjudit in oss till Mölnlycke 

kulturhus den 22 april kl 13.30 och då kommer Janine Alm Ericson dit för att göra en 

dragning. 

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 

 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 

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


 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 maj. Material till nyhetsbrevet ska vara Ulrika Frick tillhanda 
senast  1 maj. Material skickas till ulrika.frick@mp.se. 
 
Medlemmar som inte önskar få nyhetsbrev samt medlemmar som önskar få nyhetsbrevet per 
post ombeds kontakta Inga-Lill Ramell. 
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