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Vi kan ännu en gång konstatera att vi haft ett år fylld av aktiviteter och ett 

framgångsrikt år för att stärka vänsterpartiet i Emmaboda kommun. 

 

Demokratipriset 2013 

 
Efter omröstning tilldelades priset 2013 till Emmaboda VIsförening för deras insats för 

att på ett konkret sätt stödja kulturen. Grundaren Peter Olsson har gatumusik gjort 

centrumtorget mer levande. Han har dessutom varit mån om att ge ungdomarna en på 

scenen. Dessutom genomfördes en Visfestival i folkets husparken där man med en låg 

entrépeng gjorde festivalen tillgänglig för alla. Ca 2000 besökte den. 

 
 

 
 

 

Årsmötet! 
 

Vi höll vårt årsmöte den 19 mars i Åfors  Folkets hus. Som gäster hade vi Landstingsråd 

Linda Fleetwood och Landstingsledamot Anders Svensson som även valdes till 

mötesordförande.  Linda berättade om partiets landstingspolitik med betoning på 

ansvarsområden som är psykiatri och kultur. 
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Valberedningens förslag till styrelse till antogs i sin helhet. 

 

Ordförande Daniel Miletec 

Kassör Nicke Grozdanovski 

Ledamöter 

Hugo Grönlund 

Lise Kroer 

Gun Mälberg 

Kent Mälberg 

Mikeal Nilsson 

 

revisor: Tomas Jonsson 

 

Supplantplasterna och valberedning blev på grund av brist på kandidater vakanta 

 

Lise Kroer läste några dikter bland annat av journalisten och chefredaktören Göran 

Greider "Tidigt  en morgon och sent på jorden" Vi avnjöt en god smörgåstårta. 

 

 
 

 

 

 

 

Motioner under året 

 
Under året har vi lämnat in följande motioner: 

27 februari: Minskad köttkonsumtion Att det inom kommunens verksamheter serveras 

enbart vegetarisk mat minst en gång i veckan. 

15 mars: Anläggande av lekplats i Broakulla 

28 augusti: Utbildningsdag i arbetsrätt för kommunens sista års elever 

28 augusti: Avskaffa dom delade turena 

4 november: Inrätta ett ungdomens hus i Vita huset 
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Interpellationer och enkla frågor 
 

Vi lämnade i januari in en interpellation om hur kommunen ställer sig till det till tänkta 

barnahuset i länet. 

Vi lämnade i mars in en Interpellation om den undermåninga försäljningen av EBA:s 

fastigheter vid Öland och Långgatan. Men vi möttes av tystnad från den politiska 

ledingen av EBA.  

 

Studier och andra konferenser. 

 
Nicke Grozdanovski var ombud på årskonferensen i Hotell Huligen, Hultsfred den 9 

mars. 

Lise deltog i en feministisk utbildning i Emmaboda den 25 maj och Nicke deltog i 

samma utbildning i Blomstermåla samma dag  

Nicke Grozdanovski och Lise Kroer deltog i Vänsterdagarna 11-13 oktober i Malmö. 

Nicke Grozdanovski deltog på partiets valkonferens i Oskarshamn den 16 november. 

 
 

Styrelsearbetet. 
 

Under året 2013 har styrelsen hållit 11 protokollförda styrelsemöte. Vi fortsatte med den 

goda idén att bjuda in gäster till våra styrelsemöten. Vi bjuder in gäster till de flesta av 

våra styrelsemöten bl a vår nya kommunchef Anette Strömblad och ekonomichef Jan 

Demerud. 

 

Under året har följande ledmöter företrätt partiet i styrelsen: 

 

Ordförande Daniel Miletec 

Kassör Nicke Grozdanovski 

Ledamöter 

Hugo Grönlund 

Lise Kroer 

Gun Mälberg 

Kent Mälberg 

Mikeal Nilsson 

 

Vi har även gruppmöten där fullmäktigegruppen träffas för att gå igenom 

dagordningen inför kommande kommunfullmäktige. Dessa möten är öppna för de som 

vill delta. 
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Övriga uppdrag: 
 

Daniel Miletic är vår representant i Landstinget där vi varit med om att besluta att en 

ny hälsocentral ska byggas i Emmaboda. Arbetet för att skapa Sveriges bästa sjukvård 

har fortsatt under året där patienten står i centrum.  

 

Nicke Grozdanovski och Hugo Grönlund är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. 

Lise Kroer och Daniel Miletic är ersättare. Vi arbetat mycket med att föra fram våra 

värderingar om att ha en offentlig välfärd utan vinstintresse. Vi har ställt antal 

motioner som vi har redovisat tidigare och några interpellationer som också har 

redovisats innan Vi syns och hörs under fullmäktigesammanträdena. Vår poltik 

genomsyras av allas lika värde och fortsätter i olika situationer framhäva våra 

antirasistiska värderingar. Vi skriver insändare och publicerar våra artiklar och annat 

på vår hemsida som uppdateras ofta. Vi får bra mediautrymme i våra lokala tidningar. 

 

Besök: 
 

Riksdagsledamot Jens Holm besökte oss 7 februari där vi besökte Möjligheternas hus 

och ett öppet möte på kvällen. 

 
EU-parlamentariker Mikael Gustavsson besökte oss den 11 februari där vi hade ett 

öppet möte på kvällen. 
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Gruppledaren och vår utrikestalesperson Hans Linde besökte oss den 20 maj där vi 

anordnade ett öppet möte i Lindås Folkets hus. 

. 

 
Ung Vänsters ordförande Stefan Lindeborg besökte oss den 27 Juli under 

Emmabodafestivalen då han talade på torget 

 

Partistyrelseledamot Kaj Raving besökte ett öppet möte 19 november. 
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Övriga händelser: 

I samband med första maj fanns vi på centrumtorget mellan 10:30 till 13:00 och där 

deltog även representanter Nybros vänsterparti. The Lundgren från Nybro spelade på 

torget. Talare var ordförande Daniel Miletic, Anders Svensson, Lise Kroer och Ali 

Mobaraki läste dikter. Konfrancier var Hugo Grönlund. Vi skänkte 500:- till partiets 

centrala insamling under 1 maj-insamling går till två organisationer som arbetar för kvinnors 

rättigheter och trygghet och till flickors skolgång i Afghanistan. Hälften av pengarna går till 

Svenska Afghanistankommittén, som är en erkänt stark och viktig biståndsaktör. 

 

Hälften går till den afghanska organisationen Hawca (Humanitarian Assistance for the Women 

and Children of Afghanistan), en gräsrotsorganisation där afghanska kvinnor själva organiserar 

sig för sina rättigheter. 

Under året så började vi vid varje besök och händelser köpa gåvor från UNICEF:s nätshop som 

går direkt till drabbade barn. Det har varit vätskeersättning och vaccinationer. 

Under Emmaboda festivalen den 28 juli arrangerade vi Vänsterdagen där vi hade besök 

av Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg och partistyrelseledamot Kaj 

Raving. För musiken svarade Peter Ahlkvist från Kristvallabrunn. Det blev ett lyckad 

evenemang med engagerade och viktiga tal och underbar musik. Vi delade ut 

färdigbredda mackor och nybakade bullar till festivalbesökarna som Gun Mälberg hade 

ordnat. Till det så fick de dricka, chokladmjölk och material från både Ung Vänster och 

Vänsterpartiet. 
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Sammanfattning 
 

Vad är då viktigt för vår politik? Ord som demokrati, solidaritet, jämlikhet och 

jämställdhet väger väldigt tungt i vår politik. Vi har som enda parti både ett 

klassperspektiv och könsperspektiv på samhället, inget av dessa kan stå på egna ben. 

Det är viktigt att dessa frågor går som en röd tråd genom hela samhället men det är i 

vår vardag det börjar.  

 

Med denna verksamhets berättelse vill styrelsensledamöter tacka för förtroendet för 

2013 och styrelsen ser ljust på valåret 2014. 

 

Emmaboda 19 mars 2012. 

 

Daniel Miletic, ordförande. 

Hugo Grönlund, sekreterare 

Bilder: Nicke Grozdanovski 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


