
Verksamhetsberättelse 2018  
Miljöpartiet Vallentuna 
 

Året är sammanfattat av ordförande Jenny Thörnberg med 

hjälp av Anna-Maria Nyquist och Nicklas Steorn  

 

Vi varit under året varit aktiva i debatten och drivit våra 

gröna frågor i opposition. Vi har haft ett val där vi jobbade 

mycket hårt och till stor del upplevde att vi fick ett gott 

gensvar, men tyvärr minskade våra mandat i jämförelse med 

föregående mandatperiod från 4 till 3 i KF. Vår valanalys 

visade framförallt att det varit rikspolitiken som påverkat det dåliga valresultatet och då i 

synnerhet att åren som regeringsparti kostat på.  

Kommunfullmäktige 

Under året 2018 deltog vi på sju fullmäktigemöten .Vad gäller kommunfullmäktigemöten var 

de relativt få då de i januari och oktober ställdes in i brist på förberedande mötestillfällen. 

 

Urval från KF: Vi la i slutet av 2017 en interpellation till Johan Skog angående nedläggningen 

av högstadierna i Vallentuna kommun som blev besvarad 2018 där vi kritiserar att arbetet till 

stor del skett bakom oppositionens rygg. Att det här är ett problem verkar kommunens 

revisorer dela med oss då kommunen fått en liknande kritik i 2018 års revision. Vi drev 

speciellt frågan om att behålla Karbyskolans högstadium då det är viktigt för de mindre 

orterna att ha en skola och inte tvinga elever att åka längre då många redan har långt till 

karbyskolan, samt att behålla Karlbergsskolan i vallentuna i sin helhet. 

 

Jennie Bergenholtz motion om ängsmark blev äntligen besvarad, även om vi vill att den ska 

anses som bifall då det arbetet med ängsmark är något som ska drivas i kommunen. I 

november 2018 lade vi en motion om att kommunen ska ta fram en särskild klimatplan.  

Nämnderna och andra politiska sammanhang 
Under året har vi drivit våra gröna frågor i nämnderna. Arbetet har riktat in sig på att 

fortsätta bygga relationer med andra partiers företrädare och tjänstemännen, få djupare 

insikt i ärendena och vad förvaltningarna arbetet med samt lyfta gröna perspektiv på frågor 

på ärendelistan. Vi har efter valet personer representerade i alla nämnder och varit 

representerade på alla möten under året. Tyvärr tappade vi ordinarie plats i KS utskott och 

Össeby Hus där vi nu har ersättarplatserna. Trots det dåliga valresultatet tar vi Gröna ändå i 

princip lika stor plats som föregående mandatperiod! 



Förändringar i nämnderna 
Vi hade väldigt små förändringar under året fram till valet. Gunnar Lundgren valde att först 

byta från ordinarie till ersättare i socialnämnden med Nicklas Steorn. Efter valet har 

glädjande flera nya tagit plats i nämnderna och en del rotation har gjorts. 

Kongressen i Västerås 
Jenny Thörnberg och Nicklas Steorn utsågs till 

representanter på kongressen 2018. 

Kongressen hade så klart fokus på valet och 

gav bra energi till valarbetet hemma. 

 

Vi hade som vanligt ett bra samarbete med 

nordostkommunerna under kongressen och 

även så klart innan de frågor vi skulle rösta 

om. 

Malena Ernman var på plats för att läsa upp 

Greta Thunbergs novell och då visste vi inte 

vilken kraft och vilket effekt hon skulle komma 

att ha på hela världen även om vi i plenum gav 

henne stående ovationer. Vi passade även på att 

tillsammans med Maria Ferm  göra ett utspel om 

de ensamkommande ungdomarna. 

Styrelsemöten 
Vi har under året varit fem medlemmar i styrelsen. Jenny 

Thörnberg som ordförande, Rasmus Neideman som vice 

ordförande och sekreterare, Jennie Bergenholtz som kassör, 

Nicklas Steorn som gruppledare och Anna-Maria Nyquist som 

ledamot.  Vi har haft 11 styrelsemöten, några av dem via Skype 

eller messenger för att minska resor och spara tid samt tagit upp 

mindre frågor via mail och messenger. 



Internt arbete i MP Vallentuna 
Det var ett speciellt år då det var valår, vilket inneburit att mycket av vårt arbete har varit 

inriktat på valet och vi började tidigt att arbeta ut en plan för valarbetet. Jenny Thörnberg 

valdes som valsamordnare och var tillsammans med Anna-Maria Nyquist även ansvarig för 

arbetet i våra sociala mediekanaler.  

 

Från Riksnivå fick vi meddelande om att detta val till stor del kommer att utspelas i sociala 

medier. Vi startade upp både instagram och Twitter för att synas på så många ställen som 

möjligt. Vi valde ut delar från vårt handlingsprogram och använde våra sociala kanaler för att 

få ut vårt budskap under våren.  

 

Vi inledde ett samarbete med ett mediebolag om att göra en film om trähus. Tyvärr brast det 

i kommunikationen mellan oss och bolaget och det dröjde innan vi fick filmen som tillslut 

blev bra men nästan kom försent. Detta gav till resultat att Jenny lärde sig hur man kan göra 

kortare filmer och vi var några som gjorde filmer om olika fokusområden, särskilt Rasmus 

Neideman var väldigt duktig på att göra filmer som sen Jenny Thörnberg klippte ihop.  

Vi valde även att presentera alla kandidater i filmformat och vi bjöd in till roliga möten som 

paddla och pladdra, bokprat, springprat 

och chilla på en cykel och prata med en 

politiker med våra väljare. 

 

Vi tog nya bilder till marknadsföring, 

Jenny Thörnberg som till yrket är fotograf 

tog en del bilder och Timo Grönlund som 

frilansar vid sidan av som fotograf tog 

bilder på Jenny och Niklas som vi använt 

både i sociala medier, tidningar och till 

valaffischer. Vi valde att inte fokusera på 

våra rikskandidater utan tänkte mer lokalt 

och mer fokus på klimatfrågan.  

 

Rasmus Neideman tog på sig att bygga en valstuga som blev lite mer personlig och väldigt 

praktiskt. Han hade en ide som han slutförde nästan helt själv, vi i styrelsen ställde upp med 

pepp och målning samt montering på plats på torget. Stugan var utan tvekan den bästa 

valstugan i vallentuna. 

Nordostsamarbete och möten. 
Vi samarbetade som alltid med nordostkommunerna, 

dvs Vaxholm, Täby, Danderyd, Österåker och Norrtälje, 

då vi tillsammans har fem mandat på sex kommuner till 

kongressen. Vi har setts några gånger under året för att 

ge varandra stöd och råd och samarbeta över gränserna 

och ta gemensamma beslut under kongressen. Dessa 

möten har varit väldigt trevliga och vi har turats om att 

vara värd i de olika kommunerna.  



Extern arbete i Miljöpartiet Vallentuna 
Vi har arbetat väldigt mycket utåt men mest 

fokuserat på tiden efter sommaren för att inte 

bränna ut oss och orka. Men vi började i 

februari med en kampanj vid stationen med 

information om Trähus.  

 

Nicklas har även börjat arbeta regionalt och 

har kommit in i Stockholm Distriktets 

styrelse, något som gagnar det lokala arbetet 

väldigt mycket.  

  

I april var det valkickoff inne i stockholm och Jenny, 

Rasmus och Jennie var på plats, tankade energi och fick 

ideer till valarbetet.  

 

Vi bjöd in Maria Ferm till oss i Vallentuna för att prata om 

ensamkommande lagen och arbetet för migration och 

integration. Ett mycket lyckat och intressant föredrag som 

betydde mycket för oss i vallentuna.  

 

Vår fantastiska Amanda Lind kom ut till Vallentuna och Täby och hjälpte oss med en 

kampanj vid tåget. Det blev en energifylld eftermiddag den 15 maj. 

 



På Runrikets dag i maj passade Jenny Thörnberg 

och Rasmus Neideman på att mingla och dela ut 

fina jordgubbar till besökare. 

 

Den första juni hade vi “Röstfiske i 

Vallentunasjön” Vi bjöd in till en promenad ner 

till sjön för att äta tårta och pratar politik. Ett 

mycket trevligt event som blev uppskattat och 

som vi troligen kommer göra om. 

 

Under sommaren 2018 fick de sociala 

mediekanalerna jobba hårt medan vi tog 

semester. 

I augusti kickade vi igång valarbetet med en 

ny picknick vid sjön, nu med ännu fler glada 

tårtätare. 

  

 

Sen drog valarbetet igång på 

riktigt. Vi gjorde ett försök med 

lyckat resultat att försöka synas 

och höras på så många platser 

som möjligt trots att vi är så få.  

 

Nicklas Steorn och Anna-Maria 

Nyquist åkte upp till Norrtälje 

och gick med i deras Pridetåg 

som är en otroligt fin markör för 

kärleken.  



Sen var det dags att göra klart alla affischer och åka runt och sätta upp dem i vår fina 

kommun. Självklart använde vi el-bil eller cykel för att få alla på plats. 

 

 

 

Sen var det så äntligen dags att inviga vår otroligt vackra valstuga som Rasmus byggt och 

designat. Det gjorde vi på en härlig sensommarfredag med BAR NU! Något som sedan 

återkom varje fredag fram till valet. Vi hade även “prata med en politiker” på torsdagar och 

Lördagstårta. Då vi bemannade stugan i princip dagligen på dag och kväll gällde det att hitta 

på roliga event så att vi fick gott om besökare. Vilket vi också fick. 

 

 

Fullt hus, trevlig stämning och den enda stugan som höll öppet på första kvällen! Vi hade en 

toppentrevlig invigning, lite regn var bara välkommet efter den torra varma sommaren.  

 

 



Vi piffade till stugan under dagarna som kom och vi hade många besökare. När vi inte var i 

stugan tog vi vår fina låd-el-cykel på tur bland annat till idrottens dag på IP. Jenny 

Thörnberg såg också till att vara på Karby Torg med vår lådcykel.  

  

 

En av de största händelserna under hösten var när vi fick besök av vår finaste vice 

Statsminister och tillika språkrör Isabella Lövin. Jenny Thörnberg fick äran att intervjua 

Isabella på våra “scen” så att det blev ett bra dialog. Våra vänner från MP Täby kom även de 

på besök och lyssnade. En fantastiskt spännande och otroligt givande dag med bra 

uppslutning. 

 

 

 



Förutom att synas i valstugan så ofta vi kunde, deltog Nicklas Steorn i den allmänna debatten 

i kulturhuset, PRO på Väsbygården och på PRO i Karby där han tog frågorna som kom på ett 

mycket bra sätt.  

 

Nicklas Steorn och andra medlemmar var även så ofta han kunde ute vid olika tågstationer 

på morgonen för att dela ut information inför valet och möta väljare.  

 

  

 

Vi ville även bjuda Maria Ferm tillbaka till oss och denna gång till öppet möte och dialog i 

valstugan kring migration. Vi visste att frågan var aktuell och intressant och det tidigare 

dialogsamtalet blev mycket bra. Den 30 augusti var vädret på topp och det kom många som 

ville ställa frågor till Maria och oss i Miljöpartiet vallentuna. 

 

 

 

Vi utmanade också de andra politiska partierna att vara med och springa på Brottbyrundan. 

Detta både för att lyfta Brottby som en del av Vallentuna. Endast Moderaterna svarade på 

utmaningen. Men vi vann! :).  

 

 



 

 

Jenny la  fokus på att finnas i Brottby de sista veckorna och använda el-cykeln. Hon cyklade 

upp fredagar och lördagar för att möta väljare.  

 

 

Vi avslutar sista fredagen med en ordentligt fredagsfest i 

valstugan med BAR GRÖN ett event som var uppskattat och 

välbesökt hela valkampanjen. Vi kan konstatera att denna 

valkampanj har varit otroligt rolig, vi har haft bra samarbete 

med de andra partierna och haft så roligt. Många medlemmar 

har varit på plats och vi har fått många nya medlemmar under 

hösten. Oavsett resultat är vi väldigt nöjda.  



 

 

Eftervalsarbete 
Det var kanske inte den mest upplivade valvakan 

men vi hade trevligt och fick glädjas åt att vi fick 

vara kvar i riksdagen, att vi i kommunen inte 

tappat fullt så mycket och att vi fick tre mandat i 

Kommunfullmäktige. 

 

I efterdyningarna av valresultatet blev det många 

möten internt och med de andra partierna. Det 

var mycket nära att vi kom med i styre av 

kommunen. 

 

Under hösten har vi haft flera 

medlemsmöten om hur vi ska 

förhålla oss och vilken väg vi ska gå. 

Klart är att vi vill påverka och styra 

så att kommunen som helhet blir 

mer hållbar och kan möta 

klimatutmaningarna framöver. 

 

Kontentan av detta har blivit att vi 

fortsättningsvis ska vara öppna och 

pragmatiska. Att samarbeta med oss 

ska alla kunna göra som delar våra 

grundvärderingar.  

 

 

 

 



Verksamhetsplan 2019 och kommande år 

Under 2019 och kommande år  planerar vi att lägga fler motioner, framförallt fokuserade på 

klimatutmaningarna som vi står inför, arbeta med att ta fram en läsarvänlig budget, arbeta 

på våra relationer till andra partier samt till övriga samhällsaktörer.  

 

Vi ska fortsätta vara öppna, samarbetsvilliga och pragmatiska. Genom kunskap, fakta, logik 

och bra relationer ska vi få igenom så mycket grön politik som möjligt. 

 

Vi vill även att vi ska få en mer aktiv medlemsrörelse genom att dra nytta av de erfarenheter 

vi fick av alla bra aktiviteter vi genomförde 2018.  

 

En del tid och kraft kommer också läggas på EU-valrörelsen i maj 2019. 


