
Enskede, 2013-11-04 
 
Hej alla, 
En vecka med Smålandsbesök, storm och inställt tåg och pumprostning är över. En rätt 
omväxlande vecka med andra ord. Den här blir desto mer förutsägbar. 
 
Ti: Besöker gymnasieskolan Södra Latin, på Södermalm Stockholm. Ska prata demokrati och 
klimat för några skolklasser där. På kvällen håller jag föredrag ”Så här ställer vi om Årsta, 
Stockholm, Sverige och världen”, Folkets hus Årsta, kl 19.00. Välkommen till även de som 
inte är V-medlemmar! http://vantor.vansterpartiet.se/2013/11/03/prata-klimat-med-jens-holm-
tisdag-5-november-i-arsta/  
 
On: Jag är med och arrangerar två seminarier, 10.00-12.00 Colombia – ett år av 
fredsförhandlingar. 13.00-15.00 Miljonprogrammet. Lantbrukare och andra människor från 
Västernorrland berättar hur vi ska få Norrland och glesbygden att blomstra. Spännande båda 
två! Dessutom, debatt i kammaren om regeringens uppköp av billiga utsläppskrediter, CDM. 
Oklart exakt när, men troligen kring 12.00. Votering kl 16.00. Det blir en späckad dag. 
 
To: Överläggningar med miljöminister Lena Ek om kommande miljöministermöte i Bryssel. 
 
Fre: Interpellationsdebatt med finansminister Anders Borg om innerstadsluften i Stockholm 
och andra städer. Luften blir inte bättre. I Oslo har man infört avgift på dubbdäck. Varför gör 
regeringen inte samma sak här i Sverige? Se mer: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/tgarder-mot-dubbdack_H11012/  
 
Svartlistat företag tar Djurgårdstrafiken? 
Nästa vecka har jag interpellationsdebatt med civilminister Stefan Attefall om upphandlingen 
av Djurgårdstrafiken. Det brittiska företaget Serco har i Stockholm vunnit upphandlingen om 
Djurgårdstrafiken. I hemlandet är man med kända för att man nu är ställda inför skranket för 
misstänkta bedrägerier. Här i Sverige är man svartlistade av Sjunde AP-fonden för 
kopplingarna till kärnvapen. Ska man inte i en upphandling kunna stoppa ett sådant företag? 
Undrar jag bland annat. Debatt tisdag 12/11: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Upphandling-av-Djurgardstrafik_H11052/  
 
Hur lång är hösten? 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har lovat mig att propositionen om ny djurskyddslag 
ska komma senast ”hösten 2013”. Hösten är visserligen mild, men hur länge till kan den 
pågå? Hoppas därför på ett förslag inom kort… Se: http://jensholm.se/2013/10/24/ny-
djurskyddslag-under-hosten/  
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 

 
P S Ni såg väl DN-intervjun med Mikael Persbrant igår? ”Jag tror att jag i framtiden 
kommer att bli vegetarian. Allt annat är korkat.” Jag önskar honom all lycka till med den 
positiva förändringen av kostvanorna… 


