
Riksdagen, 2012-06-29 

Hej alla, 
Hoppas ni haft en fin midsommar. Här i riksdagen drar det ihop mot de sista skälvande timmarna 
innan Almedalsveckan och sedan semester. Detta är alltså mitt sista nyhetsbrev innan sommaren. 

Almedalen 
Nästa vecka gör jag Gotland osäkert genom att medverka i Almedalsveckan. Ett enda långt PR-
jippo eller viktig mötesplats för nya idéer? Jag är i alla fall på plats onsdag, torsdag och fredag. 
Vänsterpartiet har sin dag på onsdagen. Se gärna mer på: http://jensholm.se/2012/06/28/almedalen-
2012/ 

Grattis Eskilstuna 
Eskilstuna har utnämnts till årets miljökommun. Mycket välförtjänt. E-tuna styrs av de rödgröna. 
Jag var där så sent som på 1 maj. Tänk vad mycket bra miljöarbete man kan göra på det lokala 
planet: cykelsatsningar, biogas till alla bussar (och taxis), mer vegetarisk mat och ekologisk, 
förbättra kollektivtrafiken och mycket annat. Det är sånt som Vänsterpartiet har verkat för i 
Eskilstuna. Och lyckats! Och tänk vad mycket ännu bättre arbete som skulle kunna göras om 
regeringen bara stöttade kommunerna med klimatinvesteringsstöd och annat… 
     Hur gick det för din kommun? Se hela 
rankingen: http://miljoaktuellt.miljobarometern.se/sub.asp?mo=1&dm=1&tb=6 
     Obs! Detta är förstås inte någon ren vetenskap. Men nånting om miljöarbetet säger det i alla fall. 

Bromma – ekostaden
Läs gärna min och Ann-Margarethe Livhs debattartikel om hur vi kan göra om Bromma flygplats 
till en ekostad med tusentals bostäder och 
arbetsplatser: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/93661 

Klimatrapporten 
Flera har – med rätta – undrat hur länge man kan tycka till om vår klimatrapport. Jo, det kan man 
göra fram till den 1 november. Gör det gärna! Mer info: http://www.vansterpartiet.org/klimat/ 

Följ med
Glöm inte att följa mig på Twitter och Facebook om ni har sådant. Twitter: holmjens 

Det var nog allt för denna gång. Ha en riktigt fin sommar. 
Vi hörs igen till hösten. 

Jens 

P S Spanien vinner fotbolls-EM. Bara så att ni vet :-) 
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