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Hänt se’n sist 
Grön after work i Kvarnbyn 
Ett gäng glada gröna miljöpartister samlades på Kråkans krog i Kvarnbyn för att diskutera gröna 
frågor på ett lite mer avslappnat sätt. Uppskattat av samtliga och kommer att bli ett vanligare inslag 
framöver! 
 
Cykelaktion och planering av hösten 
Ledningsgruppen hade i samband med planering av höstens aktiviteter en ”cykelaktion” där vi 
cyklade längs vägarna mellan Lindome och Hällesåker. Cykelbana längs Hällesåkersvägen och Norra 
Hällesåkersvägen är behövligt då hastigheten på dessa relativt smala vägar är hög, och Norra 
Hällesåkersvägen är dessutom kurvig med tidvis dålig sikt. Har du förbättringsförslag kopplat till 
cykelvägar? Skicka dem till Cykeltips@molndal.se.  
 
Spontana tankar om att ha egen ekologisk köttproduktion till stadens verksamheter framkom då vi 
såg Hällesåkers böljande fält.    
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Höstens kalendarium – dags att blicka framåt! 
Höstens kalendarium är nu spikat och innehåller bland annat:  

 Studieresa till Lärjeåns kafé och trädgårdar 

 Aktivitet på Kulturnatta 

 Diskussioner om de kommande årens gröna politik, lokalt och nationellt  

 Energi- och parkeringsfrågor i Mölndal 

 Grön after work 

 Vegetarisk korvprovning 
 
Datum och tider hittar ni i kalendariet nedan – boka in redan nu!  

 

Studieresa i augusti – Vägen Ut: Lärjeåns Kafé och 
Trädgårdar 
Studiebesök med Miljöpartiets valkrets blir av söndag 21 augusti. Då åker vi till 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 brunch från det fina kafét. Miljöpartiets valkrets bjuder på maten. Boka 

datumet redan nu!  

Vår representant i riksdagen, tillika ordförande i Valkretsen Västra, Janine, kommer att delta 

och berätta om det senaste halvårets utmaningar i riksdag och regering. Då finns det 

möjlighet att ställa frågor om det som hänt kring t ex Värdlandsavtalet (Nato) och brunkolet i 

Tyskland.  

Vi träffas på hållplats Mölndals centrum kl 9.45 och åker gemensamt spårvagn 4 (avgång 

9.51) dit – tag med busskort. 10.30 är vi framme i Angered centrum och möter då upp andra 

från valkretsen och går gemensamt till Lärjeåns Kafé, 

det är en 800 m promenad.  

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 

 

Låna lokal till grön aktivitet? 
Du vet väl att du som medlem i Miljöpartiet i Mölndal kan använda de lokaler vi har tillgång till i 
Gamla Kulturskolan utan kostnad då du arrangerar en grön aktivitet? Det vi har tillgång till är vår 
härliga partilokal (plats för 8 pers), mötesrum (plats för upp till 12 pers) och gamla fullmäktigesalen  
(plats för mängder!). Vill du låna någon av dessa lokaler, kontakta My Blomgren för bokning: 
molndal@mp.se eller 0736-300710. 
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Nytt från kommunfullmäktige – satsning på barnen 
Vid kommunfullmäktigesammanträdet i juni antogs Majoritet Mölndals budget och i år har vi bland 
annat satsat på fler personal i skolan och fritidskort till barnen/ ungdomarna i årskurs 7-9. Målet med 
satsningarna är att minska barngrupperna så att barnen får mer tid med sin lärare, att lärarna ska få 
administrativ hjälp så de kan fokusera på att just lära ut, och att ungdomarna genom fritidskortet ska 
lära sig goda gröna vanor tidigt och ta bussen till fritidsaktiviteter istället för att bli skjutsade med bil.    

    
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  

Studieresa Lärjeåns Kafé & Trädgårdar 21 aug kl 9.45 Mölndal C, spårvagn  

Kulturnatta, MPs kulturpolitiker  2 sep Gamla Kulturskolan 

Medlemsmöte – revidering av programförklaring m.m. 5 sep kl 18 Gamla Kulturskolan 

Kommun- och regiondagarna 10-11 sep Borås 

Grön After Work i Kvarnbyn 30 sep kl 17 Kråkans krog, Kvarnbyn 

Medlemsmöte Bolag och Budget 12 okt kl 18 Gamla Kulturskolan 

Vegetarisk korvprovning! (och AW) 11 nov kl 17 Gamla Kulturskolan 

Medlemsmöte med rikspolitiskt fokus 5 dec kl 18 Gamla Kulturskolan 

 
Gamla Kulturskolan har adress Gamla Torget 1/ Kvarnbygatan 43.  
 

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen 
Ulrika Frick  ulrika.frick@mp.se  0702-704093 
Jennie Rodin  jennie.rodin@gmail.com  0739-341963 
My Blomgren  my.blomgren@gmail.com  0736-300710 
Camilla Lagerqvist clagerqv@gmail.com  0725-882306 
Mats-Ola Vennström matsolaw@gmail.com  0765-533372 
Johanna Hospers johannahospers@hotmail.com 0737-207142 
Inga-Lill Ramell inga-lill.nyqvist@outlook.com 0761-877006 
 
Nästa Nyhetsbrev utkommer i augusti. Material till nyhetsbrevet ska vara Jennie Rodin tillhanda 
senast 31 juli. Material skickas till jennie.rodin@gmail.com.  
 
Medlemmar som inte önskar få nyhetsbrev samt medlemmar som önskar få nyhetsbrevet per post 
ombeds kontakta Inga-Lill Ramell. 
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