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Hänt se’n sist 
Grön lokal politik 
I början av september hade vi medlemsmöte där vi gick igenom vilken grön politik i vår 
programförklaring som blivit genomfört, vilket som var på gång och vad som ännu inte blivit av. 
Utifrån detta och nya tankar om vad som borde göras under andra halvan av mandatperioden fick 
vårt kommunalråd Ulrika med sig ett antal punkter att arbeta in. Några av förslagen vi fick gehör för 
hos de andra majoritetspartierna var ytterligare en kommunekolog, ekodukt och grönstråk i Lilla 
Fässbergsdalen och mer solceller på våra kommunala fastigheter.  
 
Grön rikspolitik 
Vi har också haft celebert besök av vår riksdagsledamot Janine, som berättade om höstbudgeten. 
Som ni säkert hört är det den största miljöbudgeten i Sveriges historia! 
 
Grönt och avslappnat 
September månad avslutades med grön afterwork på Kråkans krog i Kvarnbyn. Under afterworken 
beslutade ett antal av oss att anta årets Veganutmaning, mer om detta längre ned.  

 

Gröna kvinnor i Mölndals bolagsstyrelser: Energi- och 
parkeringsbolagen – möte 12/10 
På onsdag 12/10 kl 18-20 har vi det medlemsmöte med bolagsfokus. Vår ordförande i Mölndal Energi 
och vår ledamot i Mölndal Parkering berättar om hur miljöarbetet bedrivs i dessa bolag som ju råder 



över två av de stora utsläppsposterna; energiförsörjning och transport. Inom energiområdet händer 
mycket nu och allt pekar åt rätt håll i Mölndal. Vi kommer också att besluta om en ny arbetsordning 
för valberedningen. Plats: partilokalen. 
 

Veganutmaningen – klarar du en månad som vegan? 
Miljöpartiet Mölndal hakar på Veganutmaningen 2016. Här peppar vi varandra för att äta veganskt 
under november månad. Anmäl dig officiellt här: http://veganutmaningen.se 

Måndag 31/10 träffas vi som vill på nya affären ”Happy Vegan” på Olivedalsgatan 2 och låter oss 
inspireras av utbudet samt shoppar loss inför veganmånaden.  

30/11 bokar vi bord och firar på den veganska krogen BlackBird. 

 

Afterwork med vegetarisk korvprovning 
Vi fortsätter på temat klimatsmart mat och anordnar afterwork med vegetarisk korvprovning. Kom 
förbi och utse den godaste vegetariska korven samtidigt som du umgås med miljöpartister och andra  
som är nyfikna på vad växtriket kan ha att erbjuda. Vi bjuder på korv och ni tar med det ni vill dricka 
själva. Plats: partilokalen.  

 

Studiecirkel: Trädgårdsstaden Mölndal  
”Varför har det funnits så många växthus och handelsträdgårdar i Mölndal? I studiecirkeln kommer vi 
att fördjupa oss i Mölndals historia av odling och diskutera hur vi kan hålla denna tradition levande 
idag. 

Många vet inte att Mölndal var en utpräglad lantbruks- och trädgårdsstad fram till slutet av 1900-
talet, med både stor- och småskalig försäljning av växter och grönsaker. Vart tog detta vägen? Hur 
kan vi bevara denna tradition och främja fler stadsnära odlingar? Hur hade du velat att 
trädgårdsstaden Mölndal skulle se ut? 

Välkommen till en studiecirkel om dåtidens, nutidens och framtidens odling i Mölndal!” 

Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Gamla Torget 43, Mölndal. För anmälan och mer information: 
molndal@sv.se eller 031-87 47 46 

 
Kommun- och landstingsdagar i Sundsvall 
12-13 november är det kommun- och landstingsdagar i Sundsvall med mycket spännande på 
programmet! Är du intresserad av att åka? Kontakta My!  

    
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  
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Kalendarium 
 

 Aktivitet Datum och tid Plats/beskrivning  

Medlemsmöte Bolag och Budget 12 okt kl 18 Gamla Kulturskolan 

Veganmatsshopping 31 okt kl 17 Happy Vegan 

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

Kommun- och landstingsdagarna 12-13 nov Sundsvall 

Avslutningsmiddag med Veganutmaningen 30 nov kl 17.30 Blackbird 

Medlemsmöte med rikspolitiskt fokus 5 dec kl 18 Gamla Kulturskolan 

 
Gamla Kulturskolan har adress Gamla Torget 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 november. Material till nyhetsbrevet ska vara Jennie Rodin tillhanda 
senast 15 november. 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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