LÄNSKOMPOSTEN
Medlemstidning A Miljöpartiet de gröna i Örebro län 		

Nr 3 2016 A oktober

Några av alla de som gick med Miljöpartiet i Örebro
Prides regnbågsparad i augusti samlade för gruppbild i
Stadsparken/Pride Park efter paraden.

GILLA VÅR FACEBOOK-SIDA

KONTAKTA DIN AVDELNING

Använder du Facebook? Titta i så fall gärna in på
facebook.com/mporebrolan. Det är partidistriktets
Facebooksida som alla är välkomna att besöka och
gilla. Tipsa gärna dina bekanta om den sidan så
att även de kan hålla sig uppdaterade om vad som
händer i Region Örebro län.

Mejl: kommunnamn@mp.se
Webb: mp.se/kommunnamn
Om du behöver hjälp med att komma i kontakt
med rätt person kan du kontakta partidistriktets
kansli, 019-611 00 31 eller orebrolan@mp.se, eller
läsa på orebro-lan.medlem.mp.se/kontakt.

LÄNSKOMPOSTEN DIGITALT

MeDLEMSNYTT FråN RIKS

Från och med det här numret skickas Länskomposten
ut digitalt till dig som har en mejladress i medlemsregistret. Under en övergångsperiod kommer den
dock se likadan ut som tidigare.

Få de senaste nyheterna från regeringen först!
Prenumerera på Medlemsnytt, Miljöpartiets
digitala nyhetsbrev. För att registrera dig, gå in på:
medlem.mp.se/organisera-dig/medlemsnytt.

ÖREBRO LÄN

REGION ÖREBRO LÄN

Gröna framgångar i regionbudgeten för 2017
Nu är nästa års budget för Region Örebro län
klar och offentligt presenterad. Vi är nöjda med
att ha fått med flera punkter från Miljöpartiets
valmanifest i den majoritetsbudget vi tagit
fram tillsammans med Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet.

Självmord och psykisk ohälsa ska förebyggas
Regionen ska arbeta för att förebygga psykisk ohälsa
och själmord på ett planlagt sätt. På så vis kommer
liv att räddas och fler som lider av psykisk sjukdom
kommer få tidig hjälp.
Fler barn med tal- och skrivsvårigheter ska få hjälp
Vi kortar köerna till logopedtjänster för barn med
exempelvis dyslexi. På så sätt får fler barn med dessa
svårigheter bättre möjlighet att känna självförtroende
i skolan och bland vänner.

Förslaget har behandlats regionstyrelsen och ska
slutligen antas i fullmäktige 21–22 november. Då kan
det, i teorin, bli förändringar efter att oppositionen
fått säga sitt. Här är de viktigaste gröna framstegen:
Solceller på regionens fastigheter
Solceller ska installeras på alla lämpliga fastigheter
som regionen själv äger. På så sätt bidrar regionen till
att hålla Parisavtalets klimatmål.

Besök vården via datorn
En plan ska tas fram för hur vanliga vårdbesök kan
kompletteras med vårdbesök via hemdatorn. På så vis
kan patienter få sin vård snabbare samtidigt som det
blir mer tid över för dem som verkligen har behov att
träffa vården fysiskt.

Trygg resa även på natten – nattstopp på bussen
Resenärer ska, på natten, kunna få kliva av bussen
mellan två hållplatser. På så sätt blir det smidigare och
tryggare för alla nattresenärer.

Sjukvården gör hembesök hos äldre
Vi ska bygga ut mobila team som åker hem till äldre
som har många sjukdomar. På så vis utökar vi vårdkvaliteten för de äldre och bidrar till en bra ålderdom.

Fler distriktssköterskor för de äldre
Fler sköterskor ska få specialistutbildning till att bli
distriktsköterskor. På så sätt säkrar vi att de äldre får
god kvalitet i vården när de behöver det som bäst.
Hjälp med läkemedelsberoende
Nu ska du kunna får vård och behandling ifall du blivit
beroende av din medicin. På så sätt kan många bli av
med onödigt lidande.
Minskad smittspridning genom delade sprutor
En plan ska tas fram som visar hur ett sprututbytesprogram ska kunna starta i regionen. På så sätt kommer
vi spara människoliv genom att farliga sjukdomar hos
narkotikamissbrukare minskar.

Catrin Steen och Mats Gnnarsson, Miljöpartiets regionråd i
Region Örebro län.

KOllektivtrafiksamarbete

Förseningsersättning

Region Örebro län har nu enats med Västmanland,
Uppland, Stockholm, Sörmland, Östergötland och
Gotland om gemensamma lösningar för kollektivtrafik
över länsgränser. Ett första steg är biljettsystemet
Movingo som börjar gälla i december. Vi vill på det
här viset också ta ansvar och bidra för att vi ska uppnå
klimatmålen.

Länstrafiken har höjt ersättningen för försening i den
allmänna kollektivtrafiken. Maxbeloppet för resa med
taxi eller egen bil vid försenad bussresa är höjd till
1 110 kronor. Namnet resegaranti byts samtidigt ut till
förseningsersättning.
I april infördes en ny lag som reglerar förseningsersättningarna i kollektivtrafiken. I samband med den
nya lagen höjdes maxbeloppet för den som tar taxi eller
egen bil vid en trafikstörning från 400 till 1 110 kronor.
Maxbeloppet gäller om en buss är försenad eller
inställd, och resenären väljer att istället genomföra
resan med egen bil eller taxi.

För vårt län är det en styrka att även Stockholm och
de andra länen ser vårt läns roll som ett viktigt nav för
både gods- och persontransporter. Extra glädjande är
att den saknade länken mellan Örebro och Kristinehamn som en del i Oslo–Stockholmstråket nu finns
med som en prioriterad åtgärd.

Ett högre maxbelopp innebär att också resenärer som
reser en längre sträcka kan känna sig trygga med att få
rimlig ersättning vid försening.
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VALBEREDNING

Valberedningsarbete
Du som funderar på vad du vill göra i partiet får gärna
kontakta någon av i valberedningen, även när det inte
finns lediga uppdrag just för stunden, eller ifall du är
intresserad av att bidra på något sätt längre fram. Då
kan vi bidra med tips och råd.

Valberedningens jobb är att bereda val, alltså förbereda
förslag till er medlemmar där ni sedan ska fatta det
formella beslutet om vem som ska få uppdraget.
Vi letar förstås alltid efter intressanta och lämpliga
personer. Ert uppdrag som medlemmar är att kandidera
till uppdrag ni tror ni passar för och att föreslå andra
som ni vill ska representera er medlemmar i partiets
organ. Valberedningen ställer frågor till kandidaterna
om deras bakgrund, erfarenheter och tankar om
framtiden för att bedöma vem vi tror är lämpligast för
uppdraget.

Valberedningsarbetet kan gå till på olika sätt i olika
kommuner, kontakta ordförande om du inte vet hur
det går till i din avdelning. Distriktets valberedare kan
också hjälpa till.
Camilla Hansén
Sammankallande i distriktets valberedning
Sammankallande i Örebro lokalavdelnings interna
valberedning
camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17

Viktigt att veta är att all information du lämnar till
valberedningen är under sekretess. Det är för att du
helt ärligt ska kunna berätta om vad du vill göra i
framtiden, lämna synpunkter om andra även om det
är känsligt och även berätta saker om dig själv som är
viktigt för valberedningen att veta men som du kanske
inte vill att alla ska veta.

Valberedning ‒ distriktet
I valberedningen finns representanter från fyra kommuner
i länet. Men vi kommer gärna på besök till just din
avdelning när ni har en aktivitet eller ett medlemsmöte!

Sedan en tid har en av de två uppdragen som jämställdhetsambassadör för distriktet varit vakant. Nu
har vi berett ärendet och valberedningens förslag är
Sara Pettersson, vice ordförande i kommunstyrelsen i
Laxå, med ansvar för integrationsfrågor. Uppdraget som
ambassadör är knutet till Miljöpartiets jämställdhetsoch mångfaldskommitté på riksnivå.

Nästa stora arbete för valberedningen är att förbereda
valen till årsmötet våren 2017. Det innebär också förberedelser inför valåret genom val av listvalberedning och
en utökad styrelse. Fundera på vad du själv vill göra för
partidistriktet och vilka du helst ser på olika uppdrag.
Foto: Emma Ode

Sara är språkrör för Miljöpartiet de gröna i Laxå, har
länge varit aktiv politiker i kommunen och är ledamot
i distriktets styrelse. Vi i valberedningen ser en erfaren
grön politiker som genom att arbeta med politik på
heltid har goda möjligheter att ta sig an ambassadörskapet. Med förankringen i distriktets styrelse kan
Sara tillsammans med den andra jämställdhetsambassadören Gunnar Oest utveckla uppdraget till
att blir en motor för jämställdhetsarbetet i distriktets
avdelningar.
Det är distriktets representantskap som väljer
jämställdhetsambassadör på sammanträdet den 24
november.

Sara Pettersson och Camilla Hansén.

Miljöpartiet de gröna i Örebro läns valberedning
Kontakta gärna distriktets valberedning om du vill
nominera någon annan person till ett uppdrag,
själv kandidera, tipsa eller fråga något.
Kontaktuppgifter hittar du på distriktets
medlemswebb, orebro-lan.medlem.mp.se/kontakt.

Valberedningen består av:
• Camilla Hansén, sammankallande, Örebro
(camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17),
• Agneta Nilsdotter, Lindesberg,
• Magnus Lander, Örebro,
• Linn Wennberg, Ljusnarsberg, och
• Thomas Berglund, Kumla.
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FRAMTIDSVECKAN, MARKNAD

KLIMATSMART MATLAGNING I ASKERSUND
Som en del av Framtidsveckan bjöd Miljöpartiet i
Askersund in till klimatsmart matlagning. 16 personer
var med och lagade mat, bakade och samtalade. Maten
lagades under ledning av Ingela Wernheden Boberg och
brödet bakades med Sam Pettersson som vägledare.
Asiatisk kokosmjölkssoppa med blomkål och linser
(bilden till höger), grönkålschips och polkabetssallad
var några av de rätter som lagades samtidigt som det
bakades surdegsbaguetter. Mycket inspiration till
kvällen hämtades från boken ”Vår kokbok – Hälsa”.
Kvällen avslutades med att alla deltagare tillsammans
åt av det de gemensamt hade lagat.

GRÖN EL MED JOHAN EHRENBERG Miljöpartiet på Lindemarken
I slutet av september bjöd Miljöpartiet i samverkan
med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF in till en
föreläsning med Johan Ehrenberg. Aktiviten var en
del av Framtidsveckan i Örebro län. Johan är just nu
ute på turné i landet med anledning av ett ETC, en
tidning som Johan var med och startade, fyller 40 år.

I mitten av september var Miljöpartiet med på Lindemarken.
Under hösten har vi också varit med på marknader i
bland annat Nora, Askersund och Kopparberg. Som
grund för samtalen delades ett flygblad ut. Där beskrevs
kort några av de frågor Miljöpartiet arbetar med i
kommuen och tycker är viktiga. Där stod det om en
större andel ekologisk mat, att kommunen kommer
anställa en miljöstrateg efter påtryckningar från
Miljöpartiet samt att partiet arbetar för fler gång- och
cykelvägar, stadsnära odling och fler solpaneler.
Sol och fint höstväder gjorde att det var mycket folk i
rörelse. Besökarna bjöds på frukt och för barnen fanns
det fiskdamm. Det blev flera givande samtal med folk
som besökte marknaden. De som hjälptes åt att bemanna
marknadsplatsen var Britt-Marie, Marita, Sven, Agneta
och Inger från Lindesberg, Petra från Nora, Malin från
partidistriktet och Monika från regionen.

Nästan 40 personer samlades den här kvällen på
Rosengrens Skafferi i centrala Örebro. Det blev ett
samtal om klimat och den omställning vi nu ställs
inför. Johan pratade om energi och ekonomi och
under kvällen blev det även allsång.
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ÖREBRO

TISDAGSCAFé I ÖREBRO
Efter några års uppehåll drar vi igång tisdagscaféerna
igen. Idén är enkel: Vi håller möteslokalen öppen en
kväll i månaden. Alla är välkomna, gamla och nya liksom
blivande medlemmar från hela länet. Dagordningen
är ännu enklare: Det finns ingen. Det här är ett tillfälle
att träffa andra miljöpartister under mindre uppstyrda
former, ställa frågor av alla de slag, bolla idéer eller
bara umgås.

Kika gärna förbi när som helst under kvällen! Lokalen
öppnar senast 18.00 och stänger tidigast 21.00.
Plats:
möteslokalen på Vasatorget 1 i Örebro.
Datum: en tisdag varje månad.
Tid:
drop-in från 18.00.
Håll koll i medlemsgruppen på Facebook och i medlemsutskick efter aktuell information. Frågor om till exempel
datum eller innehåll? Kontakta Örebro lokalavdelning
på orebro@mp.se.

Miljöminister Karolina Skog kommer till Örebro
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Tisdag 8 november klockan 18.00–20.00 kommer
Miljöpartiet arrangera ett öppet samtal om hållbar
stadsutveckling och framtidens trafiklösningar. Vi får
besök av miljöminister Karolina Skog som också är
ansvarig för stadsutvecklingsfrågorna i regeringen. Vik
tiden i kalendern redan nu så återkommer vi med hela
programmet och övriga deltagare senare. Vi kommer
troligtvis hålla till på Rosengrens Skafferi i Örebro.

Miljöminister Karolina Skog.

Valberedning ‒ Örebro lokalavdelning
Hör av dig med din kandidatur snarast, eller föreslå
någon du tror vore rätt person för uppdragen. Kontakta
gärna oss i valberedningen:
• Camilla Hansén, sammankallande, camilla.hansen@mp.se
• Magnus Lander, ledamot
• Per Folkeson, ledamot
• Gunnar Oest, ledamot
För övriga kontaktuppgifter:
orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda.

Intern valberedning

Vi har nyligen valt in Nannan Lundin som ledamot
i styrelsen. Tack till er som kommit med förslag på
tänkbara kandidater. Lediga uppdrag just nu:
Ombud till distriktets representantskap
Uppdraget innebär att representera vår lokalavdelning
i distriktets beslutande organ, ett uppdrag som bli
viktigare i och med att valförberedelserna börjar. Det är
bra om du har viss kännedom om partiet, men eftersom
Örebrogruppen är ganska stor finns även möjlighet till
inskolning för dig som är ny och taggad på att snabbt
lära dig mer. Två av sex ombudsplatser är vakanta.

Politisk valberedning

I nuläget är fem politisk uppdrag i kommunala nämnder
vakanta. Är du nyfiken på vad det innebär att ha ett
politiskt förtroendeuppdrag och vill veta mer? Vill du
själv kandidera eller har du tips på någon annan som
du tycker skulle passa? Kontakta i så fall någon av oss
i den politiska valberedningen:

Vice sammankallande till styrelsen
Tillsammans med styrelsens sammankallande Lea Strandberg och övriga styrelsen leder du avdelningens arbete
som framöver kommer fokusera mycket på att förbereda
val och arbeta med organiseringen av vår lokalavdelning.

• Lotta Sörman, sammankallande,
alunda_lotta@hotmail.com, 070-340 30 13
• Per Folkeson, per_folkeson@hotmail.com,
070-609 29 58.

Ledamot till dem politiska valberedningen
Tillsammans med Lotta Sörman och Per Folkeson
bereder du val till våra politiska förtroendeuppdrag.
Eftersom både Lotta och Per är i ungefär samma ålder
och båda har lång erfarenhet av partiet kan det passa med
någon som är lite nyare i partiet, och kanske lite yngre.
En valberedare bör vara nyfiken på människor, gilla att
nätverka och ha stor personlig integritet eftersom de
ibland hanterar känslig information som är under sekretess.

I följande nämnder finns en vakant plats vardera:
• Landsbygdsnämnden
• Socialnämnd väster
• Förskolenämnden
• Tekniska nämnden
• Nämnden för funktionshindrade
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ÖREBRO, WEBBTiPS

Miljöpartiets budget för Örebro kommun 2017
Vi måste prata mer om livet mellan husen
Foto: Fredrik Welander

Miljöpartiet i Örebro kommun presenterade
nyligen sitt budgetförslag för 2017. I Örebro är det
en minoritet bestående av Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna som styr
kommunen. Miljöpartiet sitter i opposition.
Beslut om budget för nästa år fattas av kommunfullmäktige i slutet av oktober.
Det är glädjande att fler människor vill bo i Örebro
och att det föds många barn. Det innebär samtidigt ett
ökat behov av bostäder, utbyggd service, fler förskoleplatser och arbetsplatser. I takt med att husen blir fler
och staden förtätas blir utmaningarna kring det som
händer mellan husen allt viktigare. Kan vi bevara det
gröna i staden? Skapar vi goda livsmiljöer för alla? Får
alla barn samma möjligheter att växa och utvecklas?
Visar vi tillräcklig miljöhänsyn?

Sara Richert och Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet i
Örebro kommun.

Vår framtida bild av Örebro är ett samhälle där alla
människor har samma goda förutsättningar att må
bra och förverkliga sina drömmar. Örebro ska vara
den bästa platsen för barn att växa upp på, och deras
livskvalitet ska stå i centrum. Och allt vi gör i kommunen
måste rymmas innanför planetens ekologiska gränser.

Att förtäta staden är viktigt för att minska onödiga
transporter, använda resurser mer effektivt och värna
viktig jordbruksmark. Men det ökande byggandet
innebär också att fler ytor hårdgörs med betong och
asfalt. Tillsammans med en ökande biltrafik innebär
det stora utmaningar för att säkerställa ett gott liv för
människorna mellan husen. Miljöpartiet vill just sätta
ljuset på livet mellan husen. Det har länge varit stort
fokus på husen som byggs, men nu är det hög tid att
slå vakt om parker och grönområden. Det gröna måste
få ta plats överallt i staden.

Målet med Miljöpartiets budgetsatsningar för 2017
är att skapa ett gott liv för våra barn och att bygga en
grönare och mer levande stad.
Flera förslag från vår budget från förra året har fångats
upp av andra partier och vi har påverkat den styrande
minoritetens budget med grön politik. Nu ser vi fram
emot budgetdebatten i kommunfullmäktige 26–27
oktober och under tiden fram till dess kommer vi att
göra utspel och berätta om
några av de viktigaste
livet
mellan husen
Miljöpartiet de grönas budget för örebro kommun 2017
förslagen vi har i vår
budget.

När en stad förtätas – där tomma ytor blir byggarbetsplatser och så småningom nya bostäder – måste
stadsplaneringen också innebära bättre livsmiljöer
för barnen. Säkra vägar till skolan, utrymme att leka
och röra sig i både stad och natur samt att minska de
sociala klyftor som skapar ojämna livsvillkor för barn
är utmaningar som kommunen måste ta itu med. Om
problemen tillåts växa i samma takt som kommunen
är inget vunnet. Det är därför viktigt att vi bygger och
utvecklar Örebro kommun hållbart för framtiden.

med plan för 2018 och 2019

Det handlar om att göra
Örebro grönare och mer
levande och integrerat för
alla människor. Livet
mellan husen.

Örebroarna ska ges större valfrihet i sitt resande mellan
hem, skola, arbete och fritid. Det ska finnas en stor
frihet att välja mellan och kombinera olika resandeformer som kollektivtrafik, bilpooler och cyklande. Det
ska bli lättare att resa hållbart genom att infrastruktur
för cyklister förbättras samt att kollektivtrafiken görs
snabbare och enklare.

Sara Richert och Niclas
Persson, kommunalråd
i Örebro kommun

WEBBTIPS

Kommunen behöver ett starkare arbete för jämställdhet,
ökad integration och mer förebyggande sociala
åtgärder i syfte att alla örebroare ska kunna växa som
människor. Fler mötesplatser behövs och tillgången till
kultur och bildning måste förbättras så att människors
ägandeskap och makt över sitt liv och sitt lokalsamhälle
ska öka.

Besök gärna Miljöpartiets riksorganisations sidor
Gröna framsteg, framsteg.mp.se, samt Engagera
dig, engagera.mp.se. Precis som det låter så kan
du där läsa om gröna framsteg i landet och om
hur du kan engagera dig inom partiet.
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AKTUELLT I RIKSDAGEN
Nu pekar kurvorna åt rätt håll
När Miljöpartiet och Socialdemokraterna tog över
regeringsmakten pekade många kurvor åt fel håll.
Klimat- och miljöutmaningen fick gå utan större
åtgärd, allt fler halkade efter i skolan, arbetslösheten
var hög.
Men halvvägs in i mandatperioden börjar trenderna
vända. Arbetslösheten minskar, fler anställs i skolan,
och mer än någonsin satsas för att möta utmaningarna
på både klimat- och miljöområdet. Med en stark
budget för det hållbara samhällsbygget fortsätter vi att
sätta jobben, skolan och klimatet i fokus.
I regeringens höstbudget satsas det tydligt på välfärden
ute i kommuner och landsting. De tio välfärdsmiljarderna
är ett viktigt tillskott för att fler ska kunna anställas
inom exempelvis äldreomsorgen och skolan. De och
andra välfärdssatsningar motsvarar 30 000 jobb. I
Örebro län/kommun investerar regeringen 42,5 miljoner
kronor i fler jobb, bättre skola och trygg omsorg.

skyddas, och att det blir lättare och billigare att göra
miljösmarta val i vardagen, till exempel att laga sina
skor eller sin tvättmaskin istället för att köpa nytt.
Det är en riktig grön politik vi är mycket stolta över.
Men mer kommer att behöva göras. Klimatförändringarna
är vår tids största utmaning och det går inte att slå sig
till ro.

På skolans område blir det mer pengar till tidiga insatser
så att alla elever får det stöd de behöver. En läsaskriva-räkna-garanti ska införas. Skolor med stora
utmaningar får mer resurser. Lärarnas arbetsvillkor
förbättras och löner höjs. Så växer en skola fram där
det finns vuxna som ser varje elev.

Nu går vi in i andra halvlek av den här mandatperioden.
Vi gör det med kurvor som pekar åt rätt håll. Sveriges
miljöbudget har sedan 2014 ökat med hela 73 procent.
Antalet laddbara bilar har fyrfaldigats från 6 000 till
24 000 på två år. Antalet laddstolpar har tredubblats.
Installationen av solel ökade med 60 procent bara
under 2015. Järnvägsunderhållet ökar med 47 procent.
Även inom mjuka områden har vi flyttat fram positionerna.

Miljöpartiet har nyligen fyllt 35 år, och det firar vi med
den starkaste miljö- och klimatbudgeten i historien.
Regeringen har hittills presenterat satsningar på 25
miljarder på klimat och miljö som ska genomföras
under den här mandatperioden.

Det tar alltid tid innan förändringar blir synliga i
vardagen och verkligheten. Men nu börjar det märkas.
På jobben, i skolan och i klimatarbetet. Det är det
hållbara samhällsbygget.

Det innebär att förnybar energi gynnas, det innebär
klimatstöd till några av jordens fattigaste och mest
utsatta länder och det leder till många fler laddstolpar,
solceller, bussar, spårvagnar och biogasanläggningar
runtom i Sverige. Och det betyder färre farliga
kemikalier i barns vardag, att mer värdefull natur

Jonas Eriksson
Riksdagsledamot
Gruppledare i riksdagsgruppen
jonas.eriksson@mp.se

Anmäl dig till kommun- och landstingsdagarna
Programmet kommer att innehålla ett flertal
parallella seminarier samt panelsamtal och tal av
språkrören och partisekreteraren. MP Sundsvall
kommer att ordna Bar Grön från 18.30 11 november
så passa på att komma redan då. Sista anmälningsdag är 28 oktober. Mer praktisk information,
program, anmälningsformulär och boendebokning
hittar du på medlemswebben, medlem.mp.se/
Organisation/kommun--och-landstingsdagar.

12 till 13 november är det dags för kommun- och
landstingsdagar i Sundsvall. Dagarna börjar på lördagen
klockan 9.30 och slutar på söndagen klockan 12.00.
Temat för dagarna är Ett grönt samhällsbygge och
ett flertal seminarium, tal och panelsamtal kommer
att ha den inriktningen. Både du som är ny medlem
och du som är erfaren politiker är välkommen! Från
Örebro län är det några som har anmält sig så kontakta
regionsekreterare Malin Bjarnefors om du vill få
information om tågtider för samåkning med mera.
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UTBILDNING I GRÖN IDEOLOGI 3 DECEMBER
Det gröna tänkandet är grunden för vårt engagemang – men vad innebär det att vara grön?
Alla medlemmar i Örebro län är välkommen på
en genomkörare om den gröna ideologins grunder
och komplikationer. Det blir mycket eget tänk och
interaktivitet. Som förberedelse kommer du inför
utbildningen att få två korta texter att läsa i förväg.
Efter utbildningen kommer du att känna dig stärkt
som medlem, förtroendevald och grön praktiker.
Utbildningen passar både dig som är ny i partiet
och dig som har varit med under en längre tid.
Den som kommer leda oss genom utbildningen är
Lotta Hedström, tidigare språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet. Numera är Lotta bland
annat kommunpolitiker i Tomelilla.
I samband med utbildningsdagen som Miljöpartiet
bjöd in till under Örebro Pride i augusti besökte
Lotta oss för ett kortare utbildningspass om grön
ideologi. Det var så givande så att vi nu vill ge dig som
inte var med då en chans att utöka dina kunskaper
om den ideologi som är Miljöpartiets grund. Även
du som var med då är välkommen att anmäla dig
eftersom innehållet blir lite annorlunda och längre
den här gången.

Dag:
Tid:
Plats:

lördag 3 december.
12.00–16.00.
Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i
Örebro.

Anmäl dig senast 27 november (för att vi ska kunna
beställa fika och för att du ska hinna få och läsa
de förberedande texterna). Kom ihåg att meddela
eventuella allergier eller andra kostönskemål.
Anmäl dig till regionsekreterare Malin Bjarnefors
på malin.bjarnefors@mp.se eller 076-551 35 47.

Lotta Hedström.

Foto: mp.se/om/lotta-hedstrom

Vi bjuder på fika. Observera att du behöver anmäla
dig till den här utbildningen så att du kan få och
läsa igenom förberedelsematerialet.
Välkommen! Det här utbildningstillfället blir även
julavslutning för partidistriktet och förtroendevalda
regionpolitiker.

Distriktsstyrelse

Regionsekreterare

Mejl, webb, medlemswebb, Facebook

Andreas Tranderyd, ordförande
Monika Aune, vice ordförande
Daniel Ekelund, kassör
Marcus Willén Ode, ledamot
Sara Pettersson, ledamot

Malin Bjarnefors
076-551 35 47
malin.bjarnefors@mp.se

orebrolan@mp.se
mp.se/orebro-lan
orebro-lan.medlem.mp.se
facebook.com/mporebrolan

Ansvarig utgivare
Distriktsstyrelsen

Adress och telefon
Vasatorget 1, 703 54 Örebro
019-611 00 31

Kontakt Länskomposten
Malin Bjarnefors

ÖREBRO LÄN

