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Jag vill börJa med att tacka med-
lemmarna på årsmötet för förnyat 
förtroende att stå överst på vår 
kommunfullmäktigelista för man-
datperioden 2015-2018. Jag kän-
ner mig fortsatt entusiastisk och 
engagerad för uppgiften.  Som jag 
ser det så är det en mycket bra och 
varierad lista som speglar Miljöpar-
tiet Södertälje på ett bra sätt. Bland 
de 8 första namnen finns både erfar-
enhet, varierad ålder och personer 
som är helt nya.  
 
För mig som idag sitter min andra 
period i kommunfullmäktige som 
gruppledare, blir nästa period den 
sista. Allt enligt de rekommenda-
tioner som vi har i våra stadgar.  
Nu fortsätter vi det valarbete som 
vi påbörjat, detta supervalår, vilket 
känns inspirerande och väldigt 
roligt.  EU-valet är den 25 maj 
och de Allmänna valen är den 14 
september. 
 

att milJöpartiet gör skillnad i 
Södertälje har på den senaste tiden 
blivit alltmer påtagligt. Vår kosten-
het kammar hem pris efter pris, nu 
senast White Guide Juniors som 
bästa skolmatskommun och bästa 
måltidschef  till Sara Jervfors som 
är fantastisk på att utveckla kosten-
hetens arbete i en hållbar riktning. 
Vi kom även tvåa, vilket vi också 
ska glädjas åt, i Arla Guldko om 
bästa miljöarbetet.
 
milJöpartiet södertälJe har under 
lång tid kämpat för höga mål och 
ambitioner avseende kommunens 
måltidsverksamheter. Vi har nått 
långt i arbetet att köpa ekologiska 
livsmedel, idag ca 50% i skolan. Vi 
köper också mer närproducerat och 
svenskt samtidigt som andelen kött 
minskar. Det gör även matsvinnet. 
Det långsiktiga arbetet bygger på 
att använda måltiderna som ett 
verktyg för hållbar utveckling. 
Detta är något vi ska vara väldigt 
stolta över!
 
Jag hoppas att ni har haft en riktigt 
Glad Påsk, med många KRAV-ägg!
 
Ewa Lofvar Konradsson 
kommunalråd

Miljöpartiet gör skillnad

Maskrosnytt är Miljöpartiet i Söder-
täljes medlemstidning. Den kommer 
ut ungefär tre gånger om året.  
Har du en text du vill få med i nästa 
Maskrosnytt - maila redaktören:  
daniel.tukia@mp.se. 

Miljöpartiet Södertälje 
Nygatan 9, 151 73 Södertälje 

08-550 165 44 
mp.se/sodertalje 

sodertalje.medlem.mp.se 
facebook.com/miljopartiet.sodertalje

Daniel Tukia  
daniel.tukia@mp.se 

076-14 59 225

RedaktöR’n haR oRdet

Årets Första maskrosnytt är här. 
Det är även det första som under-
tecknad ligger bakom och därför 
ser det också lite annorlunda ut än 
tidigare. 
 
sedan 1:a april är jag anställd som 
valsamordnare för Miljöpartiet 
i Södertälje. Det känns väldigt 
motiverande att lära känna en för 
mig ny lokalavdelning med alla dess 
härliga och engagerade medlemmar. 
Partiet är dock ingen ny bekantskap  
- jag gick med 1998 och har arbetat 
och haft uppdrag i ganska många 
lokal- och regionavdelningar från 
Norrbotten i norr till Skåne i söder.  
 
Jag bor i nyköping och kommer 
åtminstone inledningsvis att pendla 
därifrån. Jag har så smått börjat 
bekanta mig med Södertälje och 
tycker att kommunen verkar ha 
mycket spännande upplevelser att 
bjuda på.  
 
i År är det som bekant två val-
rörelser som pockar på uppmärk-

samheten och planeringen för 
EU-valrörelsen är i full gång, vilket 
ni kan läsa om i det här numret. Ju 
fler vi är som jobbar med att sprida 
det gröna budskapet desto trevlig-
are kommer vi att ha det. “Världens 
roligaste valrörelse” är därför mot-
tot att följa i år.  
 
sJälv ser Jag Fram emot några 
hektiska månader framöver, tillsam-
mans med er. Några av er har jag 
redan mött och er andra hoppas jag 
få nöjet att träffa snart.  
 
slutligen vill Jag 
bara tipsa om  
http://sodertalje.medlem.mp.se,  
vår medlemswebb  
som när den är klar 
kommer att inne-
hålla lite snabbare 
info än den som 
går att läsa här. 
Så håll ögonen 
öppna framöver! 
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Kandidater på besöK 

Vi kommer att få besök 
av ett antal EU-kandi-
dater under maj.  
 
Bokade hittills är: 
12/5 Isabella Lövin 
13/5 Linnea Engström
16/5 Kurdo Baksi
Anwahr Athabh (och 
Maria Ferm)  
Isak Betsimon 
Max Andersson 
 
Fler namn kan tillkomma

ValKicKoff för eU-Valet 
Den 23 april kommer Miljöpartiet ha Valkickoff  för 
EU-valet. Kickoffen är i samband med Bar Grön på 
Kägelbanan i Stockholm. Dessvärre krockar det med 
Mp Södertäljes medlemsmöte samma kväll, men 
delar av valkickoffen sänds via nätet och ska även 
kunna ses i efterhand.  
 
mp.se/stockholmsregionen/just-nu/bar-gron-valkickoff  

bemanna ValstUgan! 
Vill du hjälpa till med att bemanna valstugan inför 
EU-valet 8 maj – 25 maj? 
  
På länken nedan kan du ange vilka dagar och tider 
som skulle passa dig. Det går även bra att meddela 
detta på mail eller telefon till valsamordnaren. 
 
https://mpsodertalje.doodle.com/xqp2wtagvfah3xcn

medlemsinVentering
Lyckade valrörelser bygger på både små och stora 
insatser från så många medlemmar som möjligt. 
Har du kunskaper och färdigheter som du tror att 
Miljöpartiet i Södertälje kan få användning för inför 
valen i år? 

I så fall kan du berätta om det här: 
https://mpsodertalje.doodle.com/puep5dv3crcrsyq9. 
Anmälan är inte bindande. 

eUropadagen
Den 9 maj firas Europadagen, vilket i år innebär 
politisk debatt inför Europarlamentsvalet. Den äger 
rum på Estrad i Stadshuset från kl 11:45. 
För Miljöpartiet deltar Isak Betsimon, EU-kandidat 
från Botkyrka. Vi kommer också att ha möjlighet att 
ha bokbord i foajén. Klockan 13:15 föreläser Robert 
Hannah om HBTQ, även det på Estrad.

InBJUdan 
ValVaKa och sommaraVslUtning 

Plats:  Östertälje Båtklubb
 Dan Bergmans väg 7, Södertälje
Tid:  Söndagen den 25 maj kl 18:00

Du hälsas varmt välkommen till sommar-
avslutning och valvaka med Miljöpartiet i 
Södertälje!  
 
På valdagskvällen firar vi förhoppningsvis 
både sommarens ankomst och våra stora val-
framgångar i EU-valet. Och vi gör det bland 
annat med vegetarisk middag, livemusik och 
TV-kanalernas valbevakning.  
 
Spontana (eller planerade) kulturella 
uppträdanden uppmuntras särskilt! Och 
vem vet – dansskorna kanske kan komma till 
användning. 
 
Föranmälan krävs! Anmäl dig senast den 
18:e maj till daniel.tukia@mp.se eller 
henry.blom@mp.se. 
Ange eventuella kostönskemål.

tem
a:e

u-
va

let

http://mp.se/stockholmsregionen/just-nu/bar-gron-valkickoff
https://mpsodertalje.doodle.com/xqp2wtagvfah3xcn
https://mpsodertalje.doodle.com/puep5dv3crcrsyq9
mailto:daniel.tukia@mp.se
mailto:henry.blom@mp.se


tema:politiK – Klimat och miljö 7/5
Gröna lösningar på ett växande problem

Klimat- och miljöfrågan är den fråga där Miljöpartiet 
har överlägset störst förtroende hos väljarna. Sam-
tidigt är det få som vet vilka reformer vi vill genom-
föra. Tomas Eriksson (Mp), talesperson för miljö 
och ekonomi i Stockholms läns landsting diskuterar 
konkret klimat- och miljöpolitik tillsammans med 
andra gäster.

Tid: 18.00, matigare fika serveras från 17.30 
Plats: Hilton Slussen lokal Platon, Guldgränd 8, 
Stockholm 
OBS! obligatorisk anmälan. 
Anmäl dig till nina.larsson@mp.se senast 5/5.

samtalstäVling i stocKholmsregionen
Just nu pågår en tävling mellan Stockholmsregion-
ens kommunavdelningar. Den kommun som har flest 
registrerade samtal 1 maj per medlem vinner. Allt du 
behöver göra är att 
samtala med väljare 
och sedan registrera 
dina samtal på sam-
talswebben  
http://samtal.mp.se

medlemswebben 
På Mp Södertäljes 
medlemswebb kom-
mer det mesta som 
rör internt arbete 
och medlemsaktivi-
teter att samlas. 
Sidan är fortfarande 
under uppbygg-
nad, men håll utkik 
framöver på 
sodertalje.medlem.mp.se 

så bleV KommUnlistan 
 
1. Ewa Lofvar Konradsson  
2. Lars Greger 
3. Hanna Klingborg  
4. Patrik Waldenström
5. Emilia Pettersson Correia 
6. Nils Karlsson Lundbäck 
7. Karla Sand
8. Daniel Zippert
9. Melina Somers
10. Rodolfo Alvarez
11. Vesna Mitic
12. Kent Holmström
13. Katarina Thollander
14. Rodrigo Delgado
15. Berit Greger Karlsson
16. Mats Greger
17. Majken Humle
18. Jonny Elzaouki
19. Kerstin Norman
20. Hans Neideman
21. Katarina Asker Beck
22. Jiri Kminek
23. Ingrid Waldenström
24. Roland Håkansson
25. Stefanie Imhof
26. Lars Evers
27. Siri Lundström
28. Erik Thomsen

rapport från årsmötet 
Miljöpartiet i Södertälje har haft årsmöte. 
Den 26 mars träffades 43 medlemmar och 
tog bland annat beslut om hur valsedeln 
till kommunvalet ska se ut. Resultatet ser 
du här till höger.  

Styrelsen som valdes har två nya le-
damöter och består av följande personer:
  Karla Sand, ordförande (omval) 
  Mats Greger, vice ordförande (omval)
  Emilia Pettersson Correia, kassör (omval) 
  Nils Carlsson Lundbäck (omval)
  Roland Håkansson (nyval) 
  Christiane Kuhn Holmström (nyval) 
En plats är vakant och fyllnadsväljs på 
kommande medlemsmöte.

Annat som beslutades var bl a budget och 
verksamhetsplan, val av valberedning, 
revisorer samt ombud till regionmöten och 
kongress. Det lokala programmet beslutas 
på medlemsötet den 23 april. 
 
Hela årsmötesprotokollet med bilagor 
hittar du i årsmötesmappen på Mp Söder-
täljes Google Drive: http://bit.ly/1i8ljcT 
(förkortad länkadress).

KandidatUtbildning

Det nationella målet 
för valet är att vi ska 
nå 12%. Det skulle 
innebära en ökning 
av MPs mandat i 
de flesta kommun-
er. Många har inte 
tidigare haft förtro-
endeuppdrag. Därför 
kommer Mp Riks 
bjuda in alla kandi-
dater till fullmäktige 
motsvarande ett val-
resultat upp till 12%. 
 
Utbildningsprogram-
met kommer pågå 
från juni i år och över 
hela 2015. 

Mer info i separat 
utskick till dem det 
berör.
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Ons  23/4  16:30  Utdelning av EU-valsmaterial   
    på pendeltågsstationerna
Ons  23/4 18:00   Medlemsmöte i partilokalen
    Beslut om lokalt program samt   
    tema:Grön ideologi
Mån  28/4 09:00  Valutskottet
Mån  5/5 09:00  Valutskottet
Tor  8/5   Valstugan på plats
Tor  8/5 18:00   Styrelsemöte
Fre 9/5 11:45  Europadagen, debatt och bok-  
    bord i Stadshuset
Mån  12/5   Grönt Café i Järna med Isabella  
    Lövin. Lokal och tidpunkt med  
    delas inom kort. 
Tis  13/5   Linnea Engström besöker val-
    stugan 
Ons  14/5 16:45  Valutskottet
Ons  14/5 18:00  Politiska gruppen 
Fre 16/5   Kurdo Baksi besöker valstugan
Mån  19/5 09:00  Valutskottet
Ons 21/5 18:00  Grönt Café i Södertälje,   
    IOGT-lokalen
    Övre Torekällgatan 29
Sön  25/5   EU-VAL – utdelning av valsed-  
    lar utanför vallokaler 
Sön  25/5 18:00  Valvaka & sommaravslutning
    Östertälje båtklubb
    Dan Bergmans väg  

Utförligare och mer uppdaterad information om 
vad som är på gång hittas på:  
http://sodertalje.medlem.mp.se/just-nu/kalendarium.  
Kalendariet uppdateras löpande.

Kalendarium
det är val i År och vi går mot 
en valrörelse som kanske är den 
viktigaste på mycket länge. Vi har 
en reell chans att byta regering, och 
Miljöpartiet har möjligheten att bli 
en del av den nya regeringen. Då 
skulle Sverige äntligen kunna ta de 
beslut vi så väl behöver för att ta 
ansvar för klimathotet och konkret 
försöka hejda klimatförändringarna. 
Något den nuvarande regeringen 
totalt misslyckats med. Sverige be-
höver en ny regering som är beredd 
att seriöst arbeta för en hållbar och 
rättvis värld till barn och barnbarn.

Jag skulle vilJa vara del av denna 
förändring och aktivt driva på den. 
Jag har nu suttit två mandatperi-
oder i riksdagen och skulle gärna 
även sitta en tredje och sista period. 
Miljöpartiets regionmöte har emel-
lertid inför höstens val satt mig på 
plats 6 på vår riksdagslista. En inte 
helt omöjlig placering, men långt 
ifrån säker. Därför har jag efter 
samråd från vänner beslutat mig för 
att föra en aktiv personvalskampanj 
i syfte att kryssas in i riksdagen 
genom en högre placering på listan. 

denna kampanJ kommer enbart att 
vara positiv, jag kommer alltså inte 
att ägna mig åt att kampanja mot 
någon annan miljöpartist. Jag skulle 

vilja tillföra den blivande riksdags-
gruppen ett Södertäljeperspektiv. 
Den mångfald Södertälje har är 
unik i vårt land och ger speciella 
kunskaper, allt ifrån Järna och det 
ekologiska perspektivet till flyk-
tingmottagandet och dess utman-
ingar samt hur det är att bo i en av 
Sveriges mest segregerade kom-
muner med all dess konsekvenser.

Jag kommer att koncentrera min 
personvalskampanj till Södertälje 
och speciellt fokusera på Järna, och 
jag skulle behöva all hjälp och stöd 
jag kan få i detta arbete. Jag har 
diskuterat frågan i Mp Södertäljes 
valutskott och fått deras stöd. Den 
viktigaste hjälpen som du och andra 
kan ge mig är att sprida budska-
pet bland bekanta och vänner att 
sätta ett kryss framför mitt namn 
på riksdagslistan i höstens val. I 
höst kommer jag även att ta fram 
flygblad och mindre affischer som 
jag behöver hjälp med att sprida. 
Samma sak i sociala medier där ni 
som vill stödja min personvalskam-
panj gärna får sprida infor-
mation om min kampanj.

Mats Pertoft 
Grön riksdagsledamot 
för Södertälje
mats.pertoft@riksdagen.se

Skall Södertälje även i fortsättningen 
ha en grön riksdagskandidat?
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politik


