
Enskede, 2013-08-28 
 
Hej alla, 
Sommaren vill inte riktigt släppa oss känns det som en sån här fin dag. Härligt, men man 
skulle gärna vilja vara ute lite mer. Men motionsskrivande, artiklar, möten och annat 
riksdagsjobb kräver sin tid.  
 
Debatt om vattenskotrar 
Imorgon strax efter kl 13.00 debatterar jag vattenskotrar med infrastrukturminister Catharina 

Elmsäter-Svärd. Jag tycker att det är märkligt att dessa farkoster kan få framföras nästan hur 
som helst av vem som helst. Kan ministern utlova krav på åtminstone åldersgräns och 
körkort? Läs gärna min interpellation: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-
och-anmalningar/Interpellationer/Forarbevis-for-vattenskotrar_H010507/   
 
Debattartikel om vattenskotrar 
På tal om vattenskotrar, läs mitt inlägg i dagens Svenska Dagbladet: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/infor-korkort-och-aldersgrans-for-
vattenskoter_8461764.svd  
 
Tyck till om vår djurpolitik 
Just nu är jag och andra riksdagspolitiker i full färd med att skriva motioner. Jag tycker 
överlag att politiken borde bli mer interaktiv och deltagande. Därför hade jag tänkt att prova 
med ett öppet förfarande när vi skriver en av våra motioner. Därför skulle det vara jätteroligt 
att få in synpunkter på vårt förslag till ny djurpolitisk motion. Låter det sån något? Går isåfall 
in på: http://jensholm.se/2013/08/28/tyck-till-om-var-djurpolitik/ och läs utkastet till motionen 
Respekt för djuren. Du har till på söndag på dig. 
 
Struntar regeringen i luftkvalitén? 
Luften i Stockholm och flera andra städer är stundtals riktigt dålig. Sverige har till och med 
blivit fällda av EU för att vi bryter mot EUs s k luftkvalitetsdirektiv. Dubbdäck är en av de 
stora bovarna (förutom massbilismen överlag). Är regeringen beredd att hjälpa Stockholm och 
andra städer att införa avgiftszoner för dubbdäck (det krävs nämligen att regeringen fattar 
beslut om detta)? Idag fick jag svar från finansminister Anders Borg. Och vad sa han? Jo, 
han funderar vidare… Och alltjämnt fortsätter luften att äventyra vår hälsa. Inte OK, Anders 
Borg. Läs min fråga och svar på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Avgiftszoner-for-dubbdack_H012703/  
 
Det var allt för nu. Njut av solen, 
 
Jens 

 
P S På söndag mellan 12.00-14.00 är jag i Solbergaskogen (Brännkyrka, Sthlm) på en 
naturguidning. Välkommen om du har vägarna förbi. 


