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Hänt se’n sist 
Den 21 augusti gjorde vi ett studiebesök på Lärjeåns Kafé och Trädgårdar, ett socialt företag som 
anställer personer som har haft problem att komma ut i arbetslivet och låter dem arbeta i cafét/ 
restaurangen och ute i ört- och grönsaksträdgården.  Vi fick en guidad tur i trädgården och åt en 
brunch tillsammans efteråt. Med på studiebesöket var bland annat Tina Ehn, ledamot i partistyrelsen 
och Janine Alm Ericson, riksdagsledamot och ledamot i partistyrelsen. Det gav oss möjlighet att 
diskutera med dem om den tuffa tiden som har varit i partiet på riksplanet och hur vi nu ska arbeta 
framåt. 

 

Gröna framgångar och utveckling av politiken – möte 5/9 
På måndag kl 18-20 har vi det första medlemsmötet för hösten. Då kommer vårt gröna 
kommunalråd, Ulrika Frick, att gå igenom vad i vårt gröna handlingsprogram som vi har betat av 
under första halvan av mandatperioden. Utifrån vad som kvarstår att genomföra och eventuella nya 
gröna idéer tar vi fram förslag på kompletteringar till och ändringar i vårt handlingsprogram. Dessa 
förändringar kan våra gröna representanter i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder och 
bolag därefter arbeta för att få in i kommunala handlingsplaner och budget. Plats: vår lokal i Gamla 
Kulturskolan, Gamla Torget 43.      

    



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  

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 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 oktober. Material till nyhetsbrevet ska vara Jennie Rodin tillhanda 
senast 30 sep. 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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