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Hänt se’n sist 
Medlemsmöte stadsbyggnad med vattnet i fokus 

Vår ledamot i tekniska nämnden och byggnadsnämnden, Hans Lundin, berättade om arbetet i dessa 
tekniska nämnder och skiljelinjen mellan Byggnadsnämnden och Planeringsutskottet. Fokus för 
mötet var dock vattnet i kommunen – var får vi vårt dricksvatten från och hur tas avloppsvattnet 
omhand? Gryaab som tar hand om avloppsvattnet för Göteborg och kranskommunerna har svårt att 
ta hand om allt avloppsvatten då mängden ökar i takt med att vi bygger mer. Kapaciteten i våra nät i 
Mölndal är så pass begränsade att när det regnar kraftigt bräddas orenat avloppsvatten och släpps 
rakt ut i Mölndalsån. En annan intressant uppgift var att dricksvatten- och avloppsnätet är gammalt 
och läcker och därmed i stort behov av reparation. Medskicket från Hans var att det är viktigt att 
jobba med att minska mängden avloppsvatten och att investera i nya rör.  
 
 
Miljöpartiets kongress – språkrörsval den stora snackisen! 

12-14e maj hölls Miljöpartiets årliga kongress i Karlstad och MP Mölndals Rasmus Draklander och 
Jennie Rodin höll Mölndals fana högt som ombud, med benägen hjälp av ersättarna Ulla-Carin 
Moberg och Lucas Karlsson. Mölndal hade beslutat att nominera Isabella Lövin och Gustav Fridolin 
som språkrör och dessa valdes också. De motioner som fick störst utrymme var om MP skulle verka 
för flyktingamnesti och för att inrätta ett fredsdepartement och/ eller fredsminister. Inga av dessa 
motioner bifölls i sin helhet men andemeningarna i motionerna fördes in i nya/ omskrivna yrkanden 
som bifölls.  



   
Hållbarhetsveckan i Mölndal 16-23 april 

Miljöpartiet i samarbete med Grön Ungdom var aktiva och höll i tre punkter i årets program för 
Hållbarhetsveckan i Mölndal:  

 Robotisering – hot eller möjlighet 

 Grön politik – frukostsnack med MP:s kommunstyrelserepresentanter 

 Grön filmvisning – Bananas 

Speciellt välbesökt var vårt seminarium om robotisering. Utöver detta genomfördes sista delen av vår 
städkampanj.  

 

Miljöpartiet håller Mölndal rent! 

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 få upp frågan på dagordningen har vi haft skräpplockaktioner tre helger i rad: Bifrost, 
Lackarebäck och Mölndalsån har nu blivit renare områden. Några tappra partimedlemmar har på 
söndagsförmiddagar plockat  säck efter säck för vidare transport till Kikåstippen. Aktionerna fick bra 
spridning i sociala medier och uppskattades stort av förbipasserande. 

I början av juni ska Ulla-Carin Moberg politikerprya på Tekniska förvaltningen i syfte att lära sig mer 
om hur renhållningen går till. Vårt kommunalråd Ulrika Frick har lyft frågan om hur staden kan stärka 
renhållningsarbetet och integrationsfrågan genom att utvidga OSA-lagen så att de som står utanför 
arbetsmarknaden kan bidra. En ren stadsmiljö utan plaster och gifter är en strategisk MP-fråga, så du 
kommer höra mer!  

PS! Gör gärna egna små aktioner. Du gör en insats bara genom att ta upp ett skräp om dagen! 

 

Miljöpartiets regionpolitiska program – kom med inspel! 
Nu drar processen med nytt regionpolitiskt program igång inför nästa mandatperiod. Har du 

några förslag om vad för politik Miljöpartiet i regionen ska driva är du välkommen att skicka 

detta till mpvg2018@mp.se! 

Som inspiration finns här http://www.mp.se/vastra-gotaland#topics de ämnesområden som 

regionpolitiken hanterar. Sjukvård och kollektivtrafik är två tunga områden men mycket mer 

innefattas! 

 

Sommaravslutning – After Work på Kråkans Krog! 
Fredagen den 27 maj kl. 17 och framåt har vi sommaravslutning med Miljöpartiet i Mölndal 

och i år gör vi det med after work och grönt snack på Kråkans Krog i Kvarnbyn. Kom och lär 

känna likasinnade! Läs mer om Kråkans krog här: 

http://www.restaurangguiden.com/sv/krakan/  
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Grön cykelaktion i Hällesåker – häng med! 
Hällesåker är den del av kommunen där Miljöpartiet har haft sämst valresultat och där 

Sverigedemokraterna har klart störst stöd. Med anledning av det har vi en cykelaktion den 

11 juni där vi cyklar till Hällesåker och hämtar inspiration till grön politik att driva. Vi 

återkommer med mer info om tid och mötesplats närmare inpå!   

 

Studieresa i augusti – Vägen Ut: Lärjeåns Kafé och 
Trädgårdar 
Studiebesöket blir av söndag 21 augusti. Då åker vi i MP Mölndal 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. MP Mölndal bjuder på maten. 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 

 

 

Träffar för nya medlemmar 
Är du ny medlem och vill lära dig mer om vår politik och hur just du kan engagera dig och bidra med 
din kunskap? Då är du välkommen till våra träffar för nya medlemmar! Vi går bland annat igenom hur 
Miljöpartiet är uppbyggt (riks, region, kommunalt).  
 
Organisation och påverkan:  
När: nästa tillfälle är till hösten 
Tid:      kl 18.00-21.00 
 
Grön politik: 
När:  nästa tillfälle är till hösten 
Tid:      kl 18.00-20.00 
 
Träffarna är på Göteborgskansliet, Ekelundsgatan 4, hållplats Domkyrkan. Anmäl dig till: 

goteborg@mp.se  Varmt välkommen! 
 

http://blog.vagenut.coop/
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Nytt från kommunfullmäktige – fjärrkyla på g 
Vid kommunfullmäktigesammanträdet i april antogs detaljplanen för den nya fjärrkylaanläggningen 
som ska ligga i hörnet av Åbybergsparken. Anläggningen är den första fjärrkylaanläggningen som 
Mölndal Energi bygger och ska försörja bland annat de nya husen i Mölndals innerstad med 
resurseffektiv kyla. Dessutom röstade kommunfullmäktige för en motion om att skänka uttjänta 
(men fungerande) datorer till vår vänort Chipata i Zambia. I samband med motion om mikroplaster 
konstaterades att kommunfullmäktige var rörande enliga med att kommunens bidrag till 
mikroplaster i naturen ska minska och genom vårt upphandlingsavtal med Göteborg köper Mölndal 
redan idag inga produkter med mikroplaster.   

    
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  

Säsongsavslutning med After Work 27 maj kl. 17 Kråkans Krog 

Cykelaktion i Hällesåker 11 juni Hällesåker 

 
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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