
Verksamhetsberättelse 2019 
Miljöpartiet Vallentuna 
 

Året är sammanfattat av ordförande Jenny Thörnberg och 

Nicklas Steorn  

 

Vi varit under året varit aktiva i debatten både i 

parlamentariska arrangemang, i tidningar, sociala medier 

och i samtal på gator och torg. Vi har drivit våra gröna frågor 

i opposition. 

Vi har haft ett mycket lyckat EU val där vi fick 11, 4% vilket 

har inneburit 3 mandat i EU. I valrörelsen återanvände vi vår fina valstuga från Valet 2018.  

Vi har haft flertal aktiviteter, medlemsmöten och styrelsemöten under året.  

Vi har fortsatt varit mycket aktiv och drivande i nordost samarbetet samt i 

regionen/distriktet. Vi har även varit aktiva i andra nätverk och på sociala medier. 

Glädjande nog har vi under året fått fler aktiva medlemmar, vilket vi tror beror på att vi 

arbetat mer öppet och att vår gröna politik gör skillnad.  

 

Kommunfullmäktige 

Under året 2019 deltog vi på nio fullmäktigemöten. Vi har under året drivit aktiv 

oppositionspolitik i talarstolen,  lämnat in 20 motioner och en antal interpellationer. Timo 

avgick under slutet av året som fullmäktigeledamot och Jennie kom in som ordinarie i 

fullmäktige.  

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 är representerade i alla nämnder och varit representerade på alla möten 

under året.  

Kommunstyrelsen 
Nicklas Steorn ordinare 

Barn och ungdomsnämnden  
Jenny Thörnberg Ordinare 

Jessica Dyrnes Ersättare 

Utbildningsnämnden 
Rasmus Neideman Ordinare 

Ellinor Grönlund Ersättare 



 

Fritidsnämnden 
Rasmus Neideman Ordinare 

Anna-maria Nyqvist Ersättare 

Kulturnämnden 
Lars Nordensjö Ordinare 

Ralph Monö Ersättare 

Bygg och miljötillsyn nämnden 
Timo Grönlund Ordinare 

Louise Eklund Ersättare 

Socialnämnden 
Eva Steorn Ersättare 

Valnämnden 
Jennie Bergenholtz Ordinare 

Timo Grönlund  Ersättare 

Össebyhus 
Rasmus Neideman Ersättare 

Förändringar i nämnderna 
Timo lämnade sina platser i Bygg och Miljötillsynsnämnden och Valnämnden under slutet av 

2019. Platserna blev vakanta tills 2020 då vi valde nya personer på dessa poster. 

Kongressen i 2-4 Örebro 
Jenny Thörnberg, Nicklas Steorn och Jessica 

Dyrnes utsågs till representanter på 

kongressen 2019. Vi hade som vanligt ett bra 

samarbete med nordostkommunerna inför 

och under kongressen kring de frågor vi 

skulle rösta om. 

Fokus på kongressen var EU valet men även 

att kongressen fortsättningsvis ska hållas 

vartannat år.  

Vi valde även nytt manligt språkrör - Det 

blev Per Bolund samt ny partisekreterare 

som till vår stora glädje blev Märta Stenevi.  
 



Styrelsemöten 
På årsmötet valdes det in åtta medlemmar i styrelsen. Jenny Thörnberg som ordförande, 

Rasmus Neideman som vice ordförande och sekreterare, Jennie Bergenholtz som kassör, 

Nicklas Steorn som gruppledare, Anna-Maria Nyquist, Jessica Dyrnes, Lars Nordesjö och 

Ralph Monö som ledamöter. Under året avgick Ralph som ledamot.  

Vi har haft 10 styrelsemöten, några av dem via hangout eller messenger för att minska resor 

och spara tid samt tagit upp mindre frågor via mail och messenger. 

Vi har arbetat med att samordna och organisera det utåtriktade politiska arbetet i enlighet 

med den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen. 

Internt arbete i Miljöpartiet Vallentuna 
Vi startade året med en heldag med workshops och diskussioner om vilken politik vi ville 

driva samt planera hur vi ska driva EU-valrörelsen. 

Efter årsmötet hade vi ett visionsmöte där vi fortsatte dessa diskussioner. Detta ledde till en 

hel del motioner och interpellationer. Våra möten la även grunden till vår kommunplan och 

vår alternativa budget för Vallentuna. 

 

Vårt internat arbete har även innefattat hur och vart vi ska synas. Vilka plattformar vi ska 

använda och vilken marknadsföring vi ska göra och vilka utåtriktade aktiviteter och var vi 

ska vara. Vi har även tagit fram eget material som vi använt i trycksaker och social medier. 

Vi har även diskuterat hur vi ska ställa oss till vissa frågor samt vilken politik vi ska driva i 

nämnden och fullmäktige.  

Vi har i styrelsen jobbat tillsammans för att ta fram bra underlag till motioner och politiska 

ställningstagande i viktiga beslut. 

Externt arbete i Miljöpartiet Vallentuna 
 

9 Februari började vi med årets första 

Medlemsmöte. Det var bra uppslutning och 

många trevliga samtal och diskussioner där 

huvudfrågan var klimatet. Hur ska vi arbeta för att 

Vallentuna ska bli koldioxidneutralt och hur ska vi 

arbeta utåt med våra frågor och i nämnder. Det blev 

smarriga vegetariska tacos till lunch som vi lagade 

tillsammans. 

 

10 mars var det dag för vårt Årsmöte i 

Miljöpartiet Vallentuna! Vi hade Maria Ferm 

som mötesordförande. 

Hon berättade om sitt arbete som Statssekreterare i 

samordningskansliet i Statsrådsberedningen.  

Vilken otroligt viktigt och spännande position hon 

har just nu och fantastiskt att hon kan fortsätta 

arbete med det migrationspolitiska frågorna som 

hon är så duktig på.  

 



Den 31 mars hade vi ett öppet vision möte med våra 

medlemmar! Det var livligt och roligt med öppna samtal 

och högt i tak och härlig stämning. Goda smarriga mackor 

o pausen vilket gav ny kraft. Styrelsen fick sen uppdrag att 

sammanfatta alla tankar till ett uppdatering i den lokala 

visionen och hur och vilka punkter vi ska prioritera. Men 

arbetssättet med öppna samtal kommer vi ha igen då vi 

känner att de ger mycket kraft och är roligt. 

 

Den 10 maj drar Eu-valet igång 

på allvar för oss i Vallentuna. På 

torsdagen innan hämtar vi valstugan 

från Jennys tomt till Torget. Och den 

11 maj drar vi gång med cykeldagen 

som som tur var även en 

chokladbollens dag. Många 

aktiviteter vid vår valstuga denna 

dag.  

 

Vi har full fart och även en cykelreparatör som kommer 

och hjälper till med småfix. En cykelutställning har vi 

oxå med olika typer av cyklar. Bra start på EU-valet. 

Valstugan försöker vi sen ha öppen varje lördag, söndag 

och fredag samt en hel del lunchtider och på 

eftermiddagarna för att möta väljare och svara på frågor.  

 

Fredagarna och Grön Bar i valstugan mycket uppskattat av 

både andra partier och av våra väljare. Vi hade helt klart 

bästa valstugan! Att ha aktiviteter som tårta, grön bar och 

andra aktiviteter gjorde det lättare att prata med 

människor och roligare att hänga i stugan. 

 

19 maj  hann vi med både valstuga för att sen besöka 

invigningen av Kvarnen. Vi i MP har varit med och drivit 

återuppbyggnaden av kvarnen. Kul att se den invigd. 

 

Sista dagarna innan valet blir intensiva dagar  med samtal, möten och kampanjer och vi 

stöttar FFF. Sen packar vi ihop valstugan och kampanjar utan valstuga på Vårmarknaden.  

 



Den 20 augusti är  Jenny och Jessica från barn- och 

ungdomsnämnden på plats vid den fina invigningen av 

nya Haga skolan. Nämndordföranden Johan Skoog och 

projektledaren för Haga fick klippa bandet med hjälp av två elever 

som ska börja här. Skolan är otroligt fin med vacker konst och fin 

inredning. Rektorsgruppen och personalen är taggade på att sätta 

igång och jobba. Det känns jättebra och vi önskar dem lycka till. 

 

 Plogging och Löpteknink med fika den 25 augusti.  Solen 

sken och vi tog en vända på ca 2km och fick ihop stora mängder 

skräp längs järnvägen vid Ormsta. Vi hittade i synnerhet massor 

av fimpar. Vi avslutade med intervallträning och en mysig fika 

mitt på fältet. 

 

Brottbyrundan den 7 september. Vi börjar få till en bra tradition och kul att utmana de 

andra partierna. Tyvärr dök inte Moderaterna upp i år men S och V tog fighten om snabbaste 

parti. Vi var snabba i starten men sen sprang de om. Jenny var i alla fall snabbast tjej och 

slog nytt pers på rundan med hjälp av Bassam på 56 min på 10 km.  

 

Den 27 september klimatstrejkar vi med 

Klimatsmart Vallentuna. Det var en positiv 

känsla och många spännande och givande 

samtal. Nu krävs det dock mer än bara en 

manifestation. Vi hoppas att denna dag fått 

några fler att uppmärksamma att klimatet är i 

fara. Att vi är en del av problemet men även 

lösningen. Det är våra val som avgör hur 

framtiden blir. 

 

Den 20 Oktober. Det började med en Plogging 

runt åbygatan efteråt serveras smörgås, kaffe och dricka 

och många samtal på vårt medlemsmöte. Fokus 

blev på klimat och skola samt vilken politik vi ska driva, 

vad vi lagt för motioner och vad vi ska lägga för motioner 

i framtiden. Vi vill ha ett Vallentuna med fokus på klimat 

och hållbart i längden. Långsiktighet för våra invånare, 

vår miljö, vårt jordbruk och hela samhället.  

 



Den 1 november. Lyckad kampanj idag då vi 

uppmärksammar vegandagen. Fina samtal om 

klimatsmart mat, skillnaden vegan/vegetarisk samt att många 

som efterfrågade Jenny receptet på de veganska och 

glutenfria äppelmuffins som vi bjöd på idag.  

 

Den 24 November var 

det klimatsmart 

Vallentunas 

inspirationsdag med 

massor av intressanta 

föreläsningar. Det fanns 

även en laga kläder verkstad, byta kläder verksamhet, 

samtal om bostad, ekonomi, shopping och alla andra 

klimatsmarta val vi kan göra. Det var ett otroligt bra 

initiativ. Vi hade många miljöpartister på plats både som 

glada besökare och som utställare för att hjälpa folk att 

lära sig med om smarta val i vardagen. 

 

Den 16 december på årets sista fullmäktige gjorde vi en liten kupp och vi hade pratat med 

tidningen innan så vi fick lite spaltmeter när Jenny och Miljöpartiet lämnade in en viktig 

Motion om bättre villkor för våra lärare. I samband med detta gav vi en julklapp till alla 

gruppledare och deras partier. Vi gav dem boken “Utanförskapets pris”, en viktig bok 

om konsekvenserna om att inte satsa på våra unga i tid. Vi hoppas att den läses under 

jullovet och att vi tillsammans under 2020 tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för 

våra elever, lärare och skolor.  

Nordostsamarbetet 
Vi varit drivande i samarbetet 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, råd och tips.  Dessa 

möten har varit väldigt givande och vi har turats om att vara värd i de olika kommunerna.  

Samarbetet har medfört att vi genomfört aktiviteter över kommungränserna. 



 

Verksamhetsplan 2020 och kommande år 

Under 2020 kommer vi fortsätta lägga fler motioner och interpellation, framförallt 

fokuserade på klimatutmaningarna som vi står inför. 

 

Vi ska arbeta med att ta fram en läsarvänlig budget, bygga vidare på våra relationer till andra 

partier samt till övriga samhällsaktörer.  

Vårt mål är att kunna arbeta mer utåtriktat och skriva insändare och politiska artiklar. 

 

Vi kommer fortsättningsvis arbeta aktivt med medlemsvärvning på olika sätt, genom att dra 

nytta av de erfarenheter vi fick av alla bra aktiviteter vi genomförde 2019.  

Vi kommer att arbeta utifrån vår nya handlingsplan och årshjul för att underlätta arbetet. 

 

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. 


