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Hej miljöpartister i Västmanland!
Det skulle vara skönt med lite värme! Och
man tycker nästan att det borde vara en
rättighet nu när det blivit juni. Som
mycket annat här i livet handlar det om
att känna tillit och att ha tålamod med att
förändringarna till det bättre inte går så
där fort som man i sin iver ofta önskar.
Men ibland sker
ändå ett litet skutt
framåt. Den
efterlängtade
renoveringen av
partikansliet i
Västerås är i hamn.
I torsdags förra
veckan hade vi
invigning av kansliet
med bildspel, musik
och medlemmar som satt och trivdes i
timmar. Stort tack till alla er i styrelserna
som tagit de nödvändiga besluten för att
trolla fram en trevlig mötesplats ur ett
råttbo. Kom gärna och hälsa på, men inte
under juli, då kansliet är semesterstängt.
Det drar ihop sig till miljöpartiets
kongress i Örebro. Det är många
miljöpartister från Västmanland som
blivit valda till ombud eller ersättare som
nu sitter och läser motioner och funderar
över vilka nya eller nygamla frön som
miljöpartiet ska så. Eller hur vi bäst
förstärker det som redan växer.

Vi hade årsmöte i Kungsör den 18 april
då vi gästades av vår riksdagsfadder
Nicklas Malmberg som berättade om
vårbudgeten.

Niclas Malmberg.

Följande personer valdes:
Till ledningsgruppen valdes
Kerstin Åkesson, Kungsör,
sammankallande, omval.
Mikael Vilbaste, Västerås,
sammankallande, omval
Barbara Conte, Västerås, omval
Peter Kraft, Sala, omval
Per-Arne Käck, Arboga, omval
Jarl-Olof Lundstedt, Fagersta, omval
Angeliqa Cramnell, Surahammar, nyval
Daniell Åkerwall, Köping, nyval

Vår politik fordrar både vetenskaplighet
och tilltro till människans goda uppsåt.
Solens värme finns där hela tiden.
Och vi kan tro att vi kommer att få känna
den, vad det lider.
Grön läsning önskar,
Åsa Kfouri, kanslist
Malou Asplund, organisationsutvecklare

Delar av regionstyrelsen.
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Sven Svensson och Anna Lindén valdes
till ordinarie revisor och Malin Pettersson
och Markus Lindgren till ersättare.
Caroline Närhi nominerades till
Riksvalberedningen.

insändare i regionorganisationens
namn godkännas av en av de två
regionordförandena. Yttranden i
landstingspolitiska ärenden ska
godkännas av landstings/oppositionsråd.

Kerstin Åkesson valdes till ordinarie och
Mikael Vilbaste valdes till ersättare till
förtroenderådet.

Vill du läsa alla stadgar kan du höra av
dig till Åsa Kfouri.

Barbara Conte valdes till länets
studiesamordnare.
Malou Asplund valdes till redaktör för
Maskrosbladet.
Gustavo Varela valdes till regionens
internationella kontaktperson.
Angeliqa Cramnell och Kreshnik
Manxhuka valdes till
jämställdhetsambassadörer i regionen.
Martin Lindahl valdes till regionens
klimatambassadör.
Till valberedningen valdes Caroline
Närhi, omval och sammankallande,
Magnus Edström, omval, Andreas
Almquist, nyval Jenny Castings, nyval.
Stadgar
Ändringar av stadgar antogs på årsmötet
och här kan ni läsa en som vi tycker är
extra viktig:
§17 Yttranderätt
Enskild medlem har rätt att yttra sig i
regionorganisationens namn om
yttrandet är i enlighet med region- och
riksorganisationens principer. Dock skall
yttranden, t.ex. debattartiklar och

Den 12-14 juni är det kongress i
Örebro. Miljö- och bostadsfrågan
kommer att prägla kongressen som har
temat “Nu bygger vi Sverige”.
Partistyrelsen lägger fram en proposition
om en hållbar och aktiv politik för fler
bostäder, som kongressen ska ta
ställning till. I övrigt behandlar
kongressen som vanligt ramplan och
budget. Ramplanen innehåller partiets
prioriteringar för resten av
mandatperioden och inför valrörelserna
2018 och 2019. Det blir seminarier, tal
och kongresspris. Ledamöter till
partistyrelsen m fl riksuppdrag ska
väljas. Här hittar du
kongresshandlingarna!
I vårändringsbudgeten satsar vi på
jobb, miljö och skola. Temat för
vårändringsbudgeten är: “Ett Sverige
som håller i hop”. “Sverige ska vara en
global förebild, i vår utveckling, vår
jämlikhet, vår jämställdhet och vårt
ledarskap i klimatomställningen. Ett land
som kännetecknas av alla människors
lika värde, självförtroende, solidaritet
och tron på att framtiden går att
förändra.” Fem partier (MP, S, M, C och
KD) har enats om en
försvarsöverenskommelse för perioden
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2016 – 2020. Regeringen kan nu lägga
fram en långsiktig politik för försvaret
som har bred förankring över
blockgränserna. Överenskommelsen
innebär att vi stärker den operativa
förmågan i krigsförbanden och att vi
säkerställer den samlade förmågan i
totalförsvaret. Försvarsanslagen höjs med
10,2 miljarder över perioden 2016-2020.
Det finns överskott av el i Norden
och Tyskland. Vattenfall har byggt flera
stora vindkraftsparker som snart tas i
drift. Ringhals 1 och 2 går med förlust
delvis på grund av kärnkraftsskatten, men
också för att de är dyra i drift av andra
skäl. Vattenfall vill därför stänga
reaktorerna Ringhals 1 och 2. Det är ett
affärsmässigt beslut där de väljer att
stänga den minst lönsamma
produktionen men de byter också
inriktning genom detta. Den nya
regeringen har börjat styra vattenfall
aktivt så att nya investeringar sker i
förnybar energiproduktion. Vår regering
(S+MP) är överens om att: "Ett
helhetsgrepp tas om Vattenfall och
styrningen av bolaget i syfte att göra det
ledande i omställningen av
energisystemet mot en högre andel
förnybar energi. Vattenfalls planer på att
förbereda för byggandet av ny kärnkraft
avbryts."
Uppdrag till Konjunkturinstitutet.
Regeringen ger Konjunkturinstitutet i
uppdrag att analysera vilka
konsekvenserna kan bli av att ändra
målnivån för det offentliga finansiella
sparandet från ett överskott på en procent
till ett sparande i balans. Även om man
tar hänsyn till konjunkturen har Sverige
ett stort underskott. Det räcker alltså inte
med en bättre konjunktur för att komma
tillbaka till målnivån. I dagsläget skulle
det krävas sammanlagda nedskärningar
och skattehöjningar på cirka 75 miljarder

för att nå ett strukturellt överskott om en
procent. Resultatet av analysen ska
presenteras senast i mitten av augusti
2015.

Rätt till heltid: Landstingsstyrelsens
arbetsutskott har fastställt att anställda
inom landstinget får rätt att jobba heltid.
Valmöjligheten kan finnas från och med
nästa år. Främst berörs Kommunals
anställda inom sjukvården.
Primärvårdsakuten: Det har legat ute
en upphandlingsförfrågan om att driva
en primärvårdsakut. Då endast ett anbud
inkom, som dessutom var långt över
budget, så avbröts upphandlingen. Det
har nu beslutats att Primärvårdsakuten
skall drivas i landstingets egna regi.
Primärvårdsakuten kommer att vara
belägen i anslutning till
akutmottagningen på Västerås sjukhus
och planeras öppna under hösten.
Primärvårdsakuten kommer då att
ersätta primärvårdsjouren på Oxbacken.
Kollektivtrafik:
Kollektivtrafiknämnden föreslår
landstingsfullmäktige att ett nytt
månadskort för ungdomar under 20 år
införs från och med den 16 augusti 2015.
Kortet ska avse resa med buss inom
hemkommunen samt med buss eller tåg
mellan två kommuner för ett pris
motsvarande hälften av vuxenkort för en
zon eller sträcka. Ett nytt ungdomskort
skulle innebära att ungdomar kan resa på
samma villkor i hela länet. Det nya
ungdomskortet kommer att vara mest
prisvärt för de ungdomar som reser ofta.
Förslag till landstingsfullmäktige är att
från och med 16 augusti 2015 ta bort
pristillägget för tågresor på
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30‐dagarskortet och på årskortet. På detta
vis blir det billigare för resenärer som
åker både buss och tåg.
Energihandlingsplan: Landstinget ska
ta fram en energihandlingsplan som ska
beskriva hur nya byggnader ska
projekteras, utformas, placeras,
upphandlas och byggas. I denna plan ska
det även finnas med hur landstinget ska
göra för att minska användningen av el
och värme och mer och mer gå över till att
använda sol-energi. Målet är att alla
nyproducerade och renoverade byggnader
ska uppfylla kraven för så kallade näranollenergibyggnader. I dagsläget
undersöker vi också möjligheten att
kunna köpa in grön (fossilfri) Fjärrvärme
genom att ha förhandlingar med
Mälarenergi.
Mottagning för hemlösa i Köping:
Sedan 2006 finns en mottagning för
hemlösa i Västerås. Nu planeras det för en
liknande mottagning i Köping. Enligt en
inventering som Köpings kommun
nyligen gjort finns i kommunen 49
hemlösa, varav 18 är kvinnor.
Mottagningen kommer att ligga i lokaler
som tillhör verksamheten Hela
människan, och bemannas av läkare,
sjuksköterska och undersköterska.
Besökarna ska även ha tillgång till
tandvård och fotvård. Mottagningen är ett
samarbete med Köpings kommun, där
landstinget ska stå för vårdinsatserna och
Köpings kommun b.la för kostnader för
lokal, patientavgifter och läkemedel.
Mottagningen ska öppna under våren
2015.
Ambulansstation i Köping: Den nya
ambulansstationen i Köping har precis
fått klartecken och kan börja byggas.
Ambulansstationen ska ligga vid
Majaskeka, strax söder om tätorten, för
att ambulanserna snabbt kunna nå

invånarna i regionen. Idag går nästan
alla utryckningar igenom centrala
Köping med företag, skolor och
järnvägsövergångar. Utryckningar till
Köpings norra delar måste därtill korsa
en gågata i centrum. Dessutom kommer
den nya byggnaden att få en
solcellsanläggning på taket.
Anläggningen ska ge mer än dubbelt så
mycket energi som solcellerna på
Västmanlands sjukhus Västerås.
Miljöcertifiering: Projektet att
miljöcertifiera landstinget pågår och
förhoppningen är att, senast till augusti,
få certifieringen klar med diplomering.
Intern revision har genomförts och
sammantaget är revisionsbetyget gott.
Det är ovanligt att en så stor organisation
såsom landstinget Västmanland har så få
avvikelser efter första revisionssteget.
Miljöpolicyn behöver ses över och enligt
revisionen bör det göras årligen. I år görs
en anpassning som kommer lyftas till
landstingsstyrelsen i juni. Tips; på
landstingets hemsida kan man ge förslag
på miljöförbättrande åtgärder inom
landstinget.
http://www.ltv.se/Omlandstinget/Miljo/
lamna-synpunkter-ochforbattringsforslag/
Regionansökan: Landstinget har
skickat in en ny ansökan till regeringen
om att få bilda region. Vi har gott hopp
om att nuvarande regering behandlar vår
ansökan snabbt och godkänner den. Det
skulle i så fall innebära att vi bildar
region 2017. Just nu pågår mycket arbete
och diskussioner med länets kommuner
om samarbetsformer och
ansvarsområden.
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Kontakt
Pernilla Rinsell,
landstingsråd
073- 816 5080

GU språkrör Lorentz Tovatt besökte
Västerås i maj och höll en föreläsning om
vår tids största utmaning-klimathotet.
De politiska lösningarna, de positiva
exemplen som faktiskt finns och varför
klimatet också är en fråga om rättvisa
diskuterades.

Andreas Porsvald,
landstingsråd
072-1530090

Åsa Tinnerholm,
politisk sekreterare
072-1530089

Samtliga nås på;
fornamn.efternamn@ltv.se

MP Västerås bjöd i mars in till en
grundutbildning om Sveriges miljömål
med miljömålsstrategen Mårten
Gustafsson.
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Västerås firade Råby på 50-årsdagen i
lördags, man bjöd på ekologisk godis och
delade ut fröpåsar och en flyer om hur MP
Västerås vill arbeta med
stadsdelsutveckling i Råby.

Det blev ett välbesökt möte när Lise
Nordin, MPs energipolitiske talesperson,
besökte Västerås och pratade
energipolitik och vägen mot 100%
förnybar energi!

Den 25-27 juni är det Pride i Västerås.
Självklart kommer vi finnas på plats och
visa upp oss samt
delta i Prideparaden!
Alla är välkomna att
delta och vill du vara
med på
regnbågstorget
och/eller i paraden
kan du höra av dig till
Malou Asplund.

MP Köping och MP Kungsör besökte
asylboendet Kallstensgården i Arboga i
mars, ett mycket lärorikt möte som
skapade mer nyfikenhet. Ett nytt
studiebesök gjordes, denna gång i
Kungsör på Kung Karlsgården. Ett
studiebesök ger en helt annan syn än vad
informationskanaler och media ger oss
om samma verksamheter. Att göra
studiebesök rekommenderas!
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Köping
Daniel Åkervall
daniel.akervall@mp.se
070-296 56 81
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

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
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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 september och manusstopp är den
3 september.

