
 
 

 
Webb: mp.se/orebro-lan    E-post: orebrolan@mp.se    Telefon, kansli: 019-611 00 31 

 
2014-01-27 

 
PRESSMEDDELANDE  
Miljöpartiet de gröna i Örebro län     
 
Miljöpartiet de gröna i Örebro län har på en medlemsstämma beslutat om listor till 
riksdagsvalet och regionfullmäktigevalet i september. 

 

Stämman beslutade att följa listvalberedningens förslag till riksdagslista. Inga motförslag 

fanns och listan, med nuvarande riksdagsledamot Jonas Eriksson som förstanamn, 

röstades igenom med acklamation. 

 

– Jag är glad över medlemmarnas bekräftelse av mitt arbete i riksdagen och att 

fått det stora förtroendet att fortsätta som partiets toppkandidat i valet, säger 

Jonas Eriksson, nuvarande riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan. 

 

Miljöpartiets toppnamn på riksdagslistan: 
1. Jonas Eriksson, 46, Örebro 

2. Camilla Hansén, 37, Örebro 

3. Emma Ode, 32, Hallsberg 

4. Mats Gunnarsson, 51, Kumla 

 
Även för regionlistorna beslutade stämman enligt listvalberedningens förslag. De fyra 
förstaplatserna innehas av fyra olika kandidater. Miljöpartiets nuvarande landstingsråd 
toppar varsin lista och fick mötets fulla stöd för att vara partiets kandidater till regionråd 
under nästa mandatperiod. 
 

– Jag är oerhört stolt och glad över förtroendet jag har fått. Nu får de andra 
partierna kraftig konkurrens i valet. Vi går in med en stark regiongrupp från 
Miljöpartiets sida, säger Catrin Steen, regionrådskandidat och förstanamn på 
Örebro-Lekeberglistan. 
 
– Ett stort och viktigt förtroende. Vårdfrågor och kollektivtrafik är viktiga i valet 
och byggandet av en hållbar region. Jämlik och tillgänglig vård i hela länet är ett 
grundläggande krav, säger Mats Gunnarsson, regionrådskandidat och förstanamn 
på södra listan. 

 
Miljöpartiets toppnamn på regionlistorna: 
Örebro-Lekeberg:  Örebro läns Norra: 
1. Catrin Steen, 31, Örebro   1. Monika Aune, 54, Nora 

2. Mats Gunnarsson, 51, Kumla  2. Mats Gunnarsson, 51, Kumla 
 
Örebro läns Södra:  Örebro läns Västra: 
1. Mats Gunnarsson, 51, Kumla  1. Daniel Ekelund, 34, Karlskoga 
2. Emma Ode, 32, Hallsberg  2. Sofie Nordenhaag Law, 34, Degerfors 
 
Listorna i sin helhet finns på mp.se/orebro-lan. 

 
Kontakt: 
Jonas Eriksson Catrin Steen Mats Gunnarsson 
070-399 74 55 076-100 83 82 072-742 74 55 

http://orebro-lan.medlem.mp.se/val/listvalberedningens-forslag

