
2013-06-03, Bysistorget, Södermalm 
 
Hej alla, 
Har just avslutat en lunch med Dror Feiler på vegetariska Legumes på Horsgatan. 
Diskussioner om Palestina, kultur, Almedalen och EU-parlamentsvalet. Spännande saker på 
gång… Innan dess, ett förmiddagsseminarium om tyska Energiewende (där man avvecklar 
kärnkraften och bygger ut det förnybara). Innan dess hade jag en timmes arbete från hemmet, 
utomhus med blommande syrener och kvittrande fåglar som närmaste grannar. Vissa dagar 
känner man sig helt enkelt privilegierad som riksdagsledamot (andra dagar – när man springer 
mellan mötena – lite mindre). 
 
Energiomställningen i Tyskland 
På tal om tyska Energiewende. Tänk att tyskarna har de senaste 20 åren (ungefär) byggt ut det 
förnybara med mer än 100 terrawattimmar (våra svenska kärnkraftsverk producerar ungefär 
50 TWh på ett år) och hittills avvecklat kärnkraft motsvarande 70 TWh. Man har alltså byggt 
ut med förnybart långt mer än vad man har avvecklat kärnkraft. Tidigare planer på 
fossilutbyggnad får skrinläggas när behovet inte längre finns tack vara den snabba 
utbyggnaden av sol, vind, bio och vattenkraft. Till och med den konservativa tyska industrin 
är allt som oftast nöjda eftersom de har fått lägre elpriser. Utbyggnaden av den förnybara 
energin skapar också en massa nya gröna jobb. Inom solcellsbranschen sysselsätts drygt 
100 000 tyskar. Det är kanske som Bo Normark, tidigare ABB-anställd, sa: Tyskland är en 
industrination. Och i Tyskland sysselsätter det förnybara sannolikt mer än vad bilindustrin 
gör.” Intressant… 
     Bara en sak till om Tyskland. Vi kan göra detsamma i Sverige, men vi kan göra det 
billigare och smartare. Tyskland har nu banat vägen, nu är det dags för oss att anta en 
målsättning om 100 procent förnybart. Sedan är det bara att köra på. 
 
Förbifart Stockholm 
Förra veckan skrev jag om motorvägsbygget Förbifart Stockholm. Även de som är anhängare 
av detta motorvägsbygge borde kanske tänka om en smula. Hela projektet bygger på ökad 
bilism, men de senaste fyra åren har bilåkandet i Stockholmsregionen gått ned. Jag undrar vad 
det borde få för slags konsekvenser på regeringens planer av bygget. Jag har därför skickat in 
interpellationen ”Minskat behov av Förbifart Stockholm”. Interpellation är en eller ett par 
frågor som jag kommer att få debattera med ansvarig minister, i det här fallet den 26 juni med 
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (jag riktade frågan till miljöminister Lena 
Ek, men hon har lämnat över det till infrastrukturministern). Se mer info på www.jensholm.se  
 
Fler debatter 
Jag ser också fram emot en interpellationsdebatt med miljöminister Lena Ek om 
vattenskotrar, och dess påverkan på olika sätt. Det blir nu på tisdag. Onsdagen den 19 juni 
kommer jag också att ha en IP-debatt med Elmsäter-Svärd om intäkterna från trängselskatten i 
Stockholm (där regeringen inte ger ett öre till kollektivtrafiken). Med henne kommer jag 
också debattera behovet av ökade cykelsatsningar, den 26 juni. Alla mina interpellationer och 
skriftliga frågor går att söka fram genom mitt namn under ”Frågor och anmälningar” på 
www.riksdagen.se  
 
V = klimatpartiet 
Oj, vad glad jag blev när jag såg att Vänsterpartiet just har blivit utsedda till ”Årets 
klimatparti” i en genomgång som gjorts av Örjan Hallberg, för övrigt tidigare miljöpartist. 
Se mer på: http://sealevel.nu/Klimatpartiet.htm  



 
Världsmiljödagen – rädda Ojnareskogen  
På onsdag är det Världsmiljödagen. Då kommer jag att vara på Gotland och bland annat 
besöka Ojnareskogen, där Nordkalk vill skövla och förstöra. Nej, tack, det är vi många som 
tänker sätta stopp för. Ser fram emot att träffa aktivister och gotlänningar på plats! 
 
Reinfeldt 
I en debatt med undertecknad lovar Fredrik Reinfeldt att klimatfrågan ska bli en valfråga. På 
det svarar jag bara som de säger på andra sidan pölen: Bring it on! Se:  
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/05/klimatfinansiering-blir-valfraga-spar-
statsministern 
 
Bildt 
På tal om självgoda moderatministrar och debatter med undertecknad. Nedan, utrikesminister 
Carl Bildt. På det svarar jag; högmod går före fall. Eller läs själva: 
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/05/bildt-om-alla-hade-agerat-som-jag-i-dessa-
fragor-hade-det-varit-battre-for-varlden  
 
Läs gärna mina kommentarer om Husby: 
http://jensholm.se/2013/05/24/husby/ 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens  
 
P S Nu ska jag iväg och köpa gummistövlar. Det kan behövas i Ojnareskogen. 


