
Medlemsbrev September 2020 
 
Hej alla fina medlemmar i Vallentuna! 
 
Hoppas sommaren varit skön och ni har fått ny energi för nu börjar hösten arbete. Vi har precis 
haft årets första styrelsemöte och vi arbetar med vår skuggbudget som ska läggas fram på 
fullmäktige i November. Vi har även tagit fram nya styrdokument som ni hittar på vår hemsida 
www.mp.se/vallentuna.  
 
På vår hemsida kan ni även alltid se vårt kalendarium med samtliga aktiviteter. Om ni tex vill 
komma med och lyssna på våra styrelsemöten är de öppna för alla medlemmar. Följ även oss 
på Facebook där vi lägger ut det som är aktuellt. Du kan även hitta oss på Instagram och 
Twitter, sök bara på Miljöpartiet Vallentuna. Vill du ha mer snabb information hör av dig till 
Jenny.thornberg@mp.se. Jag kan då lägga in dig i vår messengertråd på Facebook där 
kommunikationen sker snabbare. 
 
Som ni sett har Isabella Lövin meddelat att hon avgår som språkrör, det är mycket tråkigt, men 
vi är tacksamma för det jobb hon gjort för Miljöpartiet under åren hon varit aktiv. Nu påbörjas 
arbetet med att ta fram en ny kandidat, ett jobb som även ni kan vara med och styra genom 
Miljöpartiets forumEngagera. Alla medlemmar har tillgång till Engagera via 
https://engagera.mp.se/. Där kan ni diskutera, läsa artiklar, ta del av information och se vad som 
händer på riksnivå eller i regionen. I forumet kan ni prata med andra medlemmar och även lyfta 
frågor samt utbilda er inom olika områden. Logga in med samma mail som ni uppgav när ni blev 
medlemmar.  
 
I höst kommer vi som alltid ha ett gemensamt medlemsmöte där vi kommer att prata om vad 
som händer i Vallentuna just nu, sett från politikens sida. Ni kommer att få träffa styrelsen och 
våra representanter i kommunfullmäktige och vi kommer prata om det arbete vi vill göra i 
kommunen och även lyssna in och hämta förslag från er medlemmar.  
 
Vi behöver fler engagerade medlemmar för att kunna lyfta Vallentunas Gröna Röst. Det är nu 
två år kvar till valet och på många vis har arbetat redan börjat, vi måste synas och göra vår röst 
hörd så folk förstår att en röst på oss gör Vallentuna till en grönare och bättre kommun. Som en 
del av det har Miljöpartiet digital kampanjvecka v. 39 21-27 september. Temat är Tänk OM. Tex, 
Tänk Om vi kunde starta om efter Pandemin, bygga ett nytt Vallentuna. Hur skulle det se ut då? 
 
Under veckan kommer vi både lokalt och på riksnivå dela extra mycket digitalt material och då 
är vi tacksamma om ni reagerar med gilla-markeringar, kommentarer och även delar inlägg så 
att vi kan nå ut med vårt budskap. Har ni fler ideer, tankar och förslag på TÄNK OM budskap 
eller på hur vi kan nå ut bättre lokalt? Vi är öppna för förslag.  
 
Utöver det vill jag bara önska er en fantastiskt vecka och en skön helg. Hoppas ni kan njuta av 
alla fina dagar som kommer. Ta en promenad i skogen eller besök någon av vallentunas många 
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fina promenadslingor och bada innan det blir för kallt. Kom ihåg att vara snälla mot varandra 
och naturen och glöm inte att vara snäll mot dig själv. 
 
Vänliga hälsningar 
Er ordförande Jenny Thörnberg med styrelse.  


