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Hej miljöpartister i Västmanland! 
 
Ännu hör man gräshopporna på 

kvällarna. Men man vet att snart tystnar 

dom. De flyktingar från Syrien som 

nyligen kommit till Sverige kommer att få 

uppleva den första hösten på nordliga 

breddgrader.  De senaste veckorna har 

samhällsklimatet i Europa kännetecknats 

av empati.  Måtte det hålla i sig! Ett varmt 

samhällsklimat är bra för oss alla. Det är 

skönt att vi som är gröna har medvind för 

ovanlighetsskull. 

Vi är många sätter stort hopp till 

klimatkonferensen i Paris i december. 

Inget skulle vara bättre än om världens 

ledare visade ledarskap in i en Ekologisk 

Era, så att barn och ungdomar fick 

uppleva en vuxenvärld som tar ansvar. 

Under hösten samlas vi till olika träffar, 

som du kan läsa mer om här i 

Maskrosbladet. 

På så sätt drar vi vårt strå till stacken! 

 

 
 
 
 
 
 
Grön läsning önskar, 
Åsa Kfouri, kanslist 
Malou Asplund, organisationsutvecklare 

 
 

 

 

 

 

Lördagen den 7 november anordnar 

Stockholmsregionen och MP 

Västmanland en kommun och 

landstingsdag i Stockholm. Mer 

information om detta kommer skickas ut 

till lokalavdelningarna. Program för 

dagen kommer skickas ut i början av 

oktober.  

Lördagen den 14 november har MP 

Västmanland sitt höstmöte i 

Hallstahammar. Mer info om denna dag 

kommer i separat inbjudan. 

I augusti träffades förtroendevalda på 

Björnön i Västerås för att diskutera 

nätverk. Är du förtroendevald och är 

intresserad av nätverkande med andra så 

hör av dig till vår organisationsutvecklare 

så får du veta mer! Även idén om 

Mentorskapsprogram tändes. Är du 

intresserad av att vara mentor eller är du 

ny i partiet och vill ha en mentor? Anmäl 

dig till organisationsutvecklare Malou 

Asplund så får du mer information. 
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På kongressen i Örebro i juni valdes 

Marléne Tamlin, kommunalråd i Västerås 

in i partistyrelsen. Stort grattis och lycka 

till önskar MP Västmanland.  

 

 

 

 

 

 

 

Fredagen den 4 september hade vi två 

riksdagsledamöter på besök i 

Västmanland för att titta på 

integrationsarbetet hos kommuner. Grön 

Ungdoms språkrör Magda Rasmusson 

och Marco Venegas, 

arbetsmarknadspolitisk talesperson 

besökte Kompetenscentrum i Köping, 

Jobbcentrum i Hallstahammar, Röda 

korset i Västerås och avslutade dagen på 

ett temamöte på partikansliet i Västerås. 

Riksdagsledamöterna blev imponerade av 

våra kommuners arbete med integration 

och fick många nya erfarenheter och 

kunskaper att ta med sig! 

 

 

 

 

 

MP Västmanland höll medlemsmöte i 

Surahammar den 31 augusti där vi valde 

nämndemän till domstolar. Följande 

personer valdes: 

Martin Sandelin till Kammarrätten. 

Jenny Clevensjö, Per-Arne Käck och Lars 

Göran Nyberg till Förvaltningsrätten. 

Christina Eljansbo Hammarbäck och 

Kjell Hedlund till Sveahovrätt. 

 

Efteråt bjöd MP Surahammar på en 

intressant föreläsning av Magnus 

Hellstrand om energianvändning i 

Sverige. 
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En miljöpartist som klimat- och 
miljöminister gör skillnad! 

På ett extra regeringssammanträde har 
regeringen fattat beslut om att utse 
Ojnare till Natura2000-området.  
Bevarandet av vår biologiska mångfald är 
en prioriterad fråga för att Sverige ska ha 
en bra miljö även i framtiden. Regeringen 
föreslår totalt 15 nya områden, och 10 
utökningar av befintliga områden på 
Gotland, att ingå i EU:s nätverk av 
värdefulla naturområden, så kallade 
Natura 2000-områden. Bland annat 
föreslås områden för deras omfattning av 
naturtypen karsthällmark, vilket är en 
naturtyp som bara finns i kalkrika 
miljöer. Att Ojnareskogen skyddas är en 
seger för den biologiska mångfalden, 
miljörörelsen och en framgång för 
Miljöpartiet i regeringen. 
 
Satsningarna på skolan fortsätter. 
Redan i vårbudgeten satsades mer än 2 
miljarder kr på skolan. Nu satsas 
ytterligare 2,4 miljarder. Tillsammans blir 
det nästan 5 miljarder. Pengarna ska 
användas till en jämlikare skola, ett 
attraktivare läraryrke, tidiga stödinsatser 
för de som behöver det och utbildning för 
jobb och vidare studier. 
 
Idéskrift från Max Andersson. Under 
förkortningar som TTIP, CETA och TISA 
förhandlas just nu flera handelsavtal i EU 
som sträcker sig långt bortom det som 
vanligen brukar innefattas när man talar 
om frihandel. Om dessa avtal går igenom 
riskerar de att tvinga fram stora 
förändringar i våra nationella lagar och 
regler. Miljöpartiet driver tillsammans 

med den gröna gruppen i EU-
parlamentet på för ökad insyn i 
förhandlingarna av dessa avtal och för att 
stoppa förslag som riskerar leda till 
försämrat skydd för människor och 
miljö. Skriften fungerar bra som 
studiematerial och Max Andersson 
kommer gärna till din lokalavdelning för 
att berätta mer om handelsavtalen i EU.  
 
Regeringen satsar på elbussar och 
elbilar. En ny premie för att stötta 
marknadsintroduktion av eldrivna 
bussar införs från 2016. Under 2016 är 
premien 50 miljoner kronor och för åren 
2017-2019 100 miljoner kronor per år.  
Regeringen föreslår att anslaget för den 
så kallade Supermiljöbilspremien höjs 
med 132 miljoner kronor för innevarande 
budgetår. Nästa år ökas anslaget med 94 
miljoner kronor till sammanlagt 309 
miljoner kronor. 
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Miljöcertifiering; Landstinget 
Västmanland är nu miljöcertifierat enligt 
ISO 14001. Hela landstinget arbetar med 
att minska miljö- och klimatpåverkan 
från tjänsteresor, patientmaten, 
läkemedelsanvändningen, 
avfallshantering och energianvändningen 
i byggnader. Andelen ekologiska 
livsmedel i patientmaten har ökat från 2 
procent 2009 till 39 procent 2014. 
Lustgasdestruktör är installerad på 
förlossningen vid sjukhuset i Västerås. 
Destruktören spjälkar lustgasen till kväve 
och syre så att den inte ger en negativ 
klimatpåverkan när den släpps ut till 
luften. Sedan 1997 har 
energiförbrukningen i landstingets 
fastigheter minskat med en tredjedel, från 
300 till 199 kilowattimmar per 
kvadratmeter. Miljöpartiet kommer att 
fortsätta driva på fler miljöförbättringar i 
landstinget så att vi kan minska vår 
klimatpåverkan ytterligare. 

Ny landstingsdirektör; Landstinget 
har tillförordnat en ny landstingsdirektör, 
Anders Åhlund. Han kommer att börja 
den 1:a oktober. Anders är idag länsråd 
vid länsstyrelsen i Västmanland. 
Nuvarande landstingsdirektör Monica 
Berglund fortsätter sitt arbete fullt ut tills 
Anders har kommit på plats. 

Ambulansstationen i Köping; I 
början av sommaren hade vi ”första 
spadtaget” för den nya ambulansstationen 
i Köping. Den nya ambulansstationen 
läggs utanför Köping, mot Kungsör, för 
att ligga mer strategiskt rätt för 
upptagningsområdet. Ambulansstationen 
kommer även att ha bättre 
personalutrymmen och plats för fler 
ambulanspersonal. 

Ambulansdirigeringen; Under 
sommaren har ambulansdirigeringen 
tagits över i vår egen regi. Denna 
övergång har gått smidigt och allt har 
fungerat som det ska. 

Kontaktcenter; Man har 
uppmärksammat att trycket på 
rådgivningstelefonen 1177 varit stort och 
att många samtal handlat om icke-
vårdrelaterade frågor. Därmed har vi nu 
beslutat om att införa ett Kontaktcenter 
dit invånarna kan vända sig för att få 
stöd och information kring valfrihet, 
remisser, vårdavgifter, vårdgaranti och 
liknande icke medicinska frågor. Vid en 
invånardialog som genomfördes 
uppmärksammades att det fanns ett stort 
behov av information till besökarna till 
Västerås sjukhus. Därför kommer ett 
utrymme för ett bemannat Kontaktcenter 
att skapas när entrévåningen på 
sjukhuset byggs om. 

Rätt till heltid; Landstinget har haft ett 
projekt med att personal ska få önska 
tjänstgöringsgrad. I våras fattades beslut 
om att införa rätt till heltid. Man 
fortsätter nu att utreda möjlighet för 
personalen att välja deltid. 

Service i topp; De flesta 
landsting/regioner deltar i en jämförelse 
i hur man arbetar med olika 
servicetjänster som t ex patientmat, 
lokalvård, materialförsörjning. I år 
hamnade landstinget Västmanland på 
topp-10 inom alla nio områden vi mätt. 
Patientmaten kom t.om på första plats! 

Hälsocenter i nya lokaler; Måndagen 
den 7 september öppnade Hälsocenter i 
Västerås dörrarna till nya lokaler, på 
Pilgatan 8 c. Tidigare lokaler var 
möjlighet att erbjuda gruppverksamhet. 
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Kontakt 

Pernilla Rinsell, 
landstingsråd  
073- 816 5080  

 
 

 

 

 
Andreas Porsvald, 
landstingsråd  
072-1530090  

 

 
 

 

 

Åsa Tinnerholm,  
politisk sekreterare  
072-1530089  

 

 
 

 

 

Samtliga nås på; 
fornamn.efternamn@ltv.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MP Västerås gjorde ett studiebesök hos 

Mälarenergi i juni. 

 

Självklart fanns vi med i årets upplaga av 

Pride i Västerås. 

MP Västerås bjöd in till retorikutbildning 
där våra deltagare blev utmanade i bland 
annat debattsport! 

 
 

mailto:fornamn.efternamn@ltv.se
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Förra veckan kammade Västerås stad 
hem förstapriset i White guide junior i 
kategorin Årets skolmatskommun!  
Satsningen som nämns heter Framtidens 
mat och kom till på ett initiativ av 
kommunalråd Marléne Tamlin 2011. Det 
har inte varit en enkel resa att nå dit vi är 
idag och vi är på intet sätt klara, målet är 
att alla kommunens verksamheter ska 
arbeta enligt konceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

MP Hallstahammar var med på Kolifej i 

Kolbäck förra helgen där det var full fart! 

 

 

 

 

 

I Köping träffades MP KAK (Köping, 

Arboga och Kungsör) på en Afterwork för 

att diskutera en gemensam cykelmotion 

som handlar om ett framtida gemensamt 

cykelnät i våra kommuner. 
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Kansliet 

Mp Västmanland,  

Smedjegatan 15, 722 13 Västerås 

021-12 20 80, vastmanland@mp.se 

Kanslist Åsa Kfouri, asa.kfouri@mp.se  

Organisationsutvecklare Malou Asplund 

malou.asplund@mp.se 

 

Regionordföranden 

Kerstin Åkesson 

kerstin.akesson@mp.se 

070-306 64 09 

Mikael Vilbaste 

mikael.vilbaste@mp.se 

070-224 38 59 

 

Arboga 

Sven Nilsson  

svengnilsson38@gmail.com, 

tel. 0589-14662, 070-540 66 94,  

070-540 52 72 

Fagersta 

Formell avdelning saknas 

 

Hallstahammar 

Eleonor Zeidlitz 

eleonor.zeidlitz@gmail.com 

070-573 17 82 

 

Kungsör 

Kerstin Åkesson 

akesson.kerstin@gmail.com 

070-306 64 09 

 

Köping 

Daniel Åkervall 

daniel.akervall@mp.se 

070-296 56 81 

 

Norberg 

Pieternella Van Beek 

pieternella.van.beek@mp.se 
070-483 18 41 
 

Sala 

Erik Åberg 

erik.mp@live.se 

070-566 68 14 

 

Monica Fahrman 

fahrman.lidstrom@telia.com 

070-621 20 21 

 

Skinnskatteberg 

Sheila I Skog 

shejla@hotmail.com 

070-563 24 99 

 

Surahammar 

Bertil Eriksson  

lillagasvad@telia.com  

073-054 63 70 

 

Västerås 

Sune Waardahl 

skwaardahl@comhem.se 

073-371 06 49 

 

Marie Sundström 

lugnet-ulvsta@hotmail.com 

073-982 84 67 

 

mailto:vastmanland@mp.se
mailto:asa.kfouri@mp.se
mailto:malou.asplund@mp.se
mailto:kerstin.akesson@mp.se
mailto:mikael.vilbaste@mp.se
mailto:svengnilsson38@gmail.com
mailto:daniel.akervall@mp.se
mailto:pieternella.van.beek@mp.se
mailto:erik.mp@live.se
mailto:fahrman.lidstrom@telia.com
mailto:shejla@hotmail.com
mailto:lugnet-ulvsta@hotmail.com
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Krishanteringsgrupp 

Per-Arne Käck 

pakack@speedmail.se 

073-734 50 47 

Kerstin Åkesson 

kerstin.akesson@mp.se 

070-306 64 09 

Åsa Kfouri 

asa.kfouri@mp.se 

073-518 88 12 

Kristofer Åberg 

kristo.aberg@gmail.com 

073-831 88 94 

 

Grön Ungdom Västmanland 

Ellie Gustafsson 

gu.vastmanland@mp.se 

elliegustafsson@live.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa utgåva av Maskrosbladet kommer 

den 10 december och manusstopp är den 

3 december. 
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