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MP Karlstad 30 år
Detta häfte har tagits fram av deltagarna i en studiecirkel i Vuxenskolans regi. Cirkeln 
startade under hösten 2011 på initiativ av Karin Bergström med syftet att få en bild 
av partiets historia i Karlstad 1981 – 2011 och att om möjligt kunna ge ut en liten 
jubileumsskrift.

Våra främsta källor har varit partiets protokoll över åren, SCB och andra statistiska 
källor, tidningsartiklar och foton samt våra egna minnen. De flesta av oss var ju med 
från början eller tidigt i partiets historia. Vi har även haft tillgång till Karin Bergströms 
dagboksanteckningar. Protokollen har vi gått igenom utifrån tre perspektiv: 
 
1. Partiets inre organisation och utveckling
2. Vår utåtriktade verksamhet
3. MP Karlstad i kommunpolitiken

Partiet hette från början Miljöpartiet i Karlstad men bytte 1985 namn till Miljöpartiet 
de gröna i Karlstad. Vi använder omväxlande också den korta varianten MP Karlstad. 
Detsamma gäller Miljöpartiets avdelning i Värmland som i början ofta kallades 
Regionen men som numera heter Miljöpartiet de gröna i Värmland med kortformen 
MP Värmland. Med MP Värmland har vi haft mycket samarbete och tidvis gemensam 
lokal. Denna skrift handlar dock bara om Karlstadsgruppens historia.

Från början var vi sju i studiecirkeln men de som fortsatt och tagit fram häftet är Karin 
Bergström, Ulla Brodow, Karin Brunström och Birgitta Westlund. 

Under arbetets gång har vi kollat upp en del uppgifter med de tidigare 
kommunalråden Jörgen Lenz, Lars-Martin Jansson och Åke Pettersson Frykberg och 
fått värdefull hjälp. Vi har också bett våra nuvarande kommunalråd Maria Frisk och 
Per-Inge Lidén att berätta om nuläget i partiet och spåna lite om framtiden. Vi tackar 
dem alla varmt för deras bidrag. 

Ett särskilt tack går också till följande personer som på olika sätt bidragit: I 
originalet 2012 Martin Oscarsson (formgivning), Daniel Kristiansson och Bengt 
Brodow (korrekturläsning och textförbättringar) samt vid nytryck 2016 Johan Holst 
(formgivning) och Carola Bolmstedt (korrekturläsning).

Karlstad i juni 2012 samt vid nyutgivningen mars 2016.
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