Nyhetsbrev november 2017
Hej miljöpartist
Efter en sval sommar har vi nu en het höst med massor av aktiviteter
inför valet 2018. Valgrupperna har möten och planera valarbetet,
valmanifestgruppen jobbar vidare med det utkast som har skickats ut
tidigare och skrivande pågår för fullt. Valet närmar sig, så se till att
kandidera till regionfullmäktige senast 25 november!
Hur man gör detta beskrivs i tidigare mail, adress till anmälningssida
finns på nästa sida här. Maila eller ring kansliet om du vill ha alltihop
på papper istället. Nu sparkar vi igång på allvar!
Karin Åström
Koordinator och valstrateg

På gång:
6/11 Land, stad, gruvor och miljö – författaren Arne Müller, kl 18 Roxy
10/11 Valgruppsmöte – aktiviteter, planering av valarbetet kl 17–19
13/11 Politik på gång, inför regionstyrelsens AU-möte; kl 17-19
16/11 After Work på Munkkällaren från kl 18
23/11 Valmanifestmöte kl 17–19
25/11 Sista dagen att kandidera! Inget möte men VIKTIGT DATUM!
27/11 Politik på gång, inför regionstyrelsens AU-möte; kl 17.30
30/11 After Work på Munkkällaren från kl 18
1/12 Provvalet börjar!
3/12 Skyltsöndag med aktiviteter på kansliet + valgruppsmöte kl 14–16
5/12 Lär känna kandidaterna kl 18–20
12/12 Valmanifestmöte kl 17–19
14/12 Julavslutning – var när och hur får vi återkomma med...
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På Gång framöver

Interna val – du
behövs i politiken!

Vi måste bli fler som deltar i politiken, de
grundläggande demokratiska processerna
som formar samhället. Och ännu viktigare
är att vi blir fler som arbetar för en hållbar
värld, en framtid där barn och barnbarn
också kan få bra liv. Och det finns mycket
att ta tag i, både här på Gotland och
nationellt. 
Nu kan du göra din viktiga insats för
en grönare politik genom att kandidera
till regionfullmäktige för Miljöpartiet. Vi
måste få ihop ett starkt lag med engagerade personer!
Det är kul och spännande med politik,
kanske inte alla dagar eller exakt alla
frågor, men genom att kandidera och
genom att vi tillsammans jobbar för ett
bra valresultat kan du påverka framtiden
på riktigt. Det är lokalt det blir verkstad
av alla fina visioner, det är här samhället
byggs. Ta chansen: kandidera för Miljöpartiet genom att anmäla intresse och
berätta om dig själv senast 25 november.
Länk till digital anmäla har gått ut i
mail tidigare och kommer här igen:

Träffa kandidaterna
Den 5 december samlas de som kandiderar
till regionfullmäktige på kansliet för att
medlemmarna ska kunna lära känna dem
bättre och ställa frågor om hur de ser på
olika viktiga frågor.

Politik på gång, PPG
Inför varje möte i regionstyrelsens arbetsutskott, RSAU, har vi möte för att diskutera frågorna på dagordningen och andra
aktuella frågor i nämnder och på andra
håll. Det är dessa möten du VERKLIGEN
vill vara med på om du vill hänga med i
vad som händer på Gotland! Och kunna
påverka hur vi ska ställa oss i olika frågor.
Vi ses måndag 13/11 och måndag 27/11 på
kansliet.

https://goo.gl/re3KEv
OBS att det är två formulär som ska fyllas
i, det andra formuläret finns en länk till på
den sida du först kommer till.
Om du tycker detta är krångligt så ring
eller maila Karin på kansliet så får du en
pappersversion.

Miljöpartiets starka politikerlag förra valet, nu
behövs fler engagerade till vår fullmäktigelista.

Miljöpartiet på Gotland är ju en
föreningen som förvaltas av den styrelse
vi medlemmar väljer på årsstämmorna.
Sedan senaste stämman i mars har
styrelsen haft flera avhopp och det behövs
därför även folk till styrelsen. I styrelsen
är det inte bara politik utan en lång rad
praktiska frågor som sköts. Det är superviktigt med en aktiv styrelse inför valet,
under hela valrörelsen finns mycket
att organisera, ekonomi att hantera
och mycket annat. Styrelsearbetet är
ansvarsfullt, men också roligt och viktigt.
Kontakta valberedningens sammankallande Lisbeth Bokelund om du är sugen
eller har tips på någon du tror kan vara
intresserad! Lisbeths telnr är 076-897 64
62, mail: lisbeth.bokelund@mp.se

Kom med i valarbetet!
Arbetet med att forma en grön politik och
hitta riktigt bra frågor att driva under
valrörelsen pågår för fullt. Det finns
många goda idéer och vi behöver bli
många för att lyckas genomföra allt från
strandstädningar, cykelturné, affischering,
marknader och beskriva våra framtids
visioner och politiska mål på ett begripligt
sätt.

Valmanifestet
– dags för förslag!
Arbetet med valmanifestet pågår för fullt.
Flera möten med livliga diskussioner
har redan genomförts och så fort några
texter till har skrivits av de ansvariga/
utpekade kommer en ny version till alla
medlemmar. Nästa möte blir 23 november
kl 17–19 och sen har vi årets sista möte
den 12 december samma tid. Vi ses i
lokalen, Adelsgatan 41.
Det är superviktigt att så många som
möjligt är med i arbetet med valmanifestet
eftersom det i diskussionerna nu som vi
formar vår politik för en lång tid framöver.
Vad är viktigast? Vad kan en kommun
göra och till vilka kostnader?
Vi ska nu formulera vallöften, krav
inför eventuellt samarbete efter valet och
mycket mer. Vi behöver diskutera och lära
av varandra för att stå starka både fram till
och efter valet, så kom med du också!

After work
De som vill ses utan att ha möte kan satsa
på After work på Munkkällaren torsdag
16e och 30e november! De som vill käkar
lite, huvudsaken är att vi ses och kul ihop!
Vi ses från kl 18 och framåt på Munken,
Stora Torget i Visby.

Val(planerings)gruppen
Valgruppen är den som planerar det
praktiska arbetet inför valet. Det har redan
varit flera möten och här behövs massor
av idéer och kraft, så häng på du också.
Nästa möte blir fredag 10 november kl
17–19 och vi har verkligen kul, så se till att
ha ett lyckat fredagnöje!
Söndagen den 3 december är det Skyltsöndag med öppet kansli, men också möte
i valgruppen. OBS nytt datum! Vi ses kl
14–16 på kansliet, funderar, fikar och har
det kul. Igen.
PPG, Politik På Gång, är mötena för dig som
vill hänga med i politiken och tycka till i viktiga
frågor.

På Gång framöver

Styrelsen behöver folk!

Sommargrannar är bra att ha! Zirkus Lokomotiv från Etelhem ordnade hinderbana och målartält. Tillsammans med vår naturfrågesport och vattenquiz fanns mycket göra trots regnet.

Hänt sen sist

Almedalsveckan
I år hade MP sin dag på lördagen,
en inte så rolig dag eftersom många
besökare då redan åkt hem. För att
ändå locka folk fick vi och riksföreningen anstränga oss extra mycket
och ordna många aktiviteter. MP
Gotland hade affischutställning om
vatten med tillhörande quiz. Nytt
för i år var en naturfrågesport som
satt ihop med en hinderbana som
Zirkus Lokomotiv byggde upp efter
beställning av MP riks. Hotet mot
öns grundvatten illustrerades med
stort tålamod av Nils-Erik med en
ost och i seminarietältet höll vårt
regionråd Isabel Enström ett välbeTill sist slutade det ösregna och folk började samlas för att måla, gissa och prata vattenfrågor.

sökt seminarium med titeln ”Vattenbrist
i ett förändrat klimat”. Seminariet går att
hitta på YouTube, sök direkt på seminariets namn eller via Miljöpartiet Gotlands
Facebook-grupp.
Mellan seminarier och talen på stora
scenen av vår ordförande Robert Hall och
därefter språkröret Gustav Fridolin, var
det mingel med två ständigt lika glada
och trevliga MP-statsråd. Om någon
känner sig lite trött såhär på höstkanten
så rekommenderas en stund i Alice Bah
Kuhnkes sällskap!

Full rulle under minglet i tältet i Almedalen med bland andra statsråden Alice Bah Kuhnke och Per Bolund.
Vår egen Robert Hall, en av vår dåvarande ordförande, kunde ses på scenen men också i TV-rutan.

Hänt sen sist

Den som inte tror att det går att karva ut en perfekt modell av Gotland – inklusive nuvarande och möjliga
framtida kalkbrott – i ost, känner inte Nils-Erik Norrby.

Höstkick-off på Suderbyn

Hänt sen sist

I slutet av augusti drog vi igång höstens
aktiviteter med en kick-off/höststart på
Suderbyns ekoby där vår ordförande, til�lika grundare av ekobyn, visade oss runt.
Ett spännande studiebesök med visning
av byggnader, odlingar, dammsystem som
reningsanläggning och förnybar energiproduktion. Dagen avslutades med egenbakade pizzor i den vedeldade ugnen ute
i trädgården. En fantastiskt trevlig eftermiddag-kväll, stort tack Robert!

Robert Hall, grundare av ekobyn och till
nyligen ordförande i Miljöpartiet Gotland,
berättade om planer och de grundläggande
idéerna bakom Suderbyns ekoby.

Scenen från den stora fredsfestivalen fanns fortfarande kvar
och skölpadde-domen med biogasanläggning, odlingar och
mötesplats är under uppbyggnad.

Skördefestivalen på Lövsta
Första helgen i september var det i vanlig
ordning skördefestival på Lövsta Grönt
Centrum i Roma. Vi hade ett bord med
ekologiska grönsaker, bjöd på lokala
KRAV-märkta morotskakor, blåste jätte
såpbubblor och pratade lite politik med
de som ville. Trots regn och gegga blev det
en glad helg med många bra samtal. Bra
jobbat alla som fixade dagen och kämpade
i regnet!

Elisabeth Wanneby och Robert Hall bjöd på
lokaleko-morotskakor under Skördefestivalen på
Lövsta.

Blodomloppet

Hänt sen sist

Miljöpartiet ställde upp med lag i Blodomloppet andra helgen i september, enligt
god tradition, för att uppmärksamma hur
viktigt det är att vara blodgivare.

Fredsdemonstration
Samma dag som Blodomloppet pågick en
uppmärksammad fredsdemonstration i
samband med militärövningen Aurora på
Gotland.
Lena Stenström, föreningens tidigare
ordförande, höll tal om vikten av att mobilisera mot miljöförstöringen istället för
militär upptrappning. Vi har inte råd att
satsa mer resurser på vapen och militär,
istället måste världen samlas för att tillsammans kämpa mot klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska
mångfalden! Just precis!

Klinte marknad
Miljöpartiet hade plats på Klinte marknad
och pratade politik och framtid, som t ex
kalkbrytningen i Klintebys. Våra regionråd
bjöd in till det kommande kalkmötet och
det blev kakor till folket igen.

Glada MP-regionråd hade tur med vädret
under Klinte marknad, en riktigt bra dag för
oss att möta allmänheten.

Hänt sen sist

Katarina Krusell, vattenengagerad MP-politiker i Tekniska nämnden, visade den ädla konsten att blåsa
stora såpbubblor under Visbydagen. Snyggt jobbat! (även om de ser lite små ut på bilden...)

Visbydagen
Lördag 7 oktober var det Visbydagen, ett
årligt evenemang med aktiviteter och extra
öppettider i butikerna i stan. Miljöpartiet
hade folk på plats utanför vår strategiskt
placerade lokal på Adelsgatan och det
blåstes jätte-såpbubblor, pratades Miljöpartiets politik och var allmänt trevligt.

Kalkmöte i Klintehamn
Den 12 oktober samlade vi intresserade till
ett öppet informationsmöte om planerna
för kalkbrytningen i Klinte, riksintresset
för mineral som föreslås i Buttle, Ala och
Etelhem och vad som kan bli följderna av
ny, storskalig kalkbrytning på mellersta
Gotland. Daniel Heilborn, MP-ledamot
i Tekniska nämnden, visade kartor över
områdena, var och till vilken omfattningen
brytning planeras eller kan tänkas ske i

framtiden. Även transporterna genom
Klinte och utskeppningen i Klintehamn
togs upp. Följderna för grundvattnet kan
bli omfattande och påverkan på klimatet –
när kalken används och koldioxid går upp
i atmosfären – är oerhört stor. Att detta
kan komma att tillåtas i en tid där vi på
Gotland har problem med vattenförsörjningen och ser allt tydligare hur klimatförändringarna hotar mänskligheten är minst
sagt märkligt.

Möten. Och så möten igen...
Sen har det förstås varit många andra
interna möten i föreningen där vi t ex
beslutat om hur valet av våra förtroendevalda ska gå till, tidsplaner, vår valplan
och arbetsgrupperna har pratat valfrågor
och praktiskt arbete som väntar. Våra
regionråd har kämpat vidare och vår fullmäktigegrupp likaså.

Daniel Heilborn, MP-politiker i Tekniska nämnden, berättade, visade kartor och flygfoton från olika
undersökningar och svarade på frågor. Mycket är ännu oklart, men det finns många goda skäl att vara
mycket oroad, men framför allt engagera sig i kampen mot storskalig kalkbrytning i nya områden på
Gotland.

Hänt sen sist

Vårt informationsmöte om planerna på utökad brytning av kalk i Klintetrakten och ny, storskalig kalkbrytning i Buttle, Ala och Etelhem lockade 96 åhörare till Klinteskolan. Många var starkt engagerade –
såväl effekterna på grundvattnet, buller, transporter, naturen som klimatet är djupt oroade.

Kom och
tyck!
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Vi ses om inte annat anges i vår lokal på Adelsgatan 41.
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