
Enskede, 2014-06-19 

Hej alla, 

12 grader C och regn, inte kan man tro att det är midsommar imorgon… 

Nästa vecka är den sista då riksdagen är öppen. Jag har två viktiga debatter kvar. 

On 25/6 Kemikalier i textilier 

Jag debatterar vikten av att vi ställer högre krav på vilka ämnen som får finnas i våra kläder och andra 

textilier. Vi borde t ex ha ett producentansvar för textilier så att tillverkarna har en skyldighet att 

samla in kläder på samma sätt som vi har för förpackningar. Vad tycker miljöminister Lena Ek? Läs 

min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Minskad-anvandning-av-kemikali_H110498/ och följ debatten från 

riksdagen.se någon gång efter kl 13.00. 

Fre 27/6 Nettodebitering 

Som bekant har regeringen lagt fram ett förslag som inte innebär att vi kan producera egen el och 

enkelt tanka ut den på nätet (och få betalt för detta). Självklart borde vi ha ett system för 

nettodebitering. Går det i Tyskland och andra länder går det förstås här. Läs min IP: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Interpellation-201314491-Net_H110491/ Debatten blir mot 

finansminister Anders Borg någon gång efter kl 9.30, fredag nästa vecka.  

Förbifart Stockholm bluffstartas 

För några veckor sedan gick infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ut och sa att 

motorvägsprojektet Förbifart Stockholm kunde byggstartas redan nu i sommar. Detta trots att det 

pågår flera rättsliga prövningar av bygget. Hon vill förstås ge sken av att bygget redan är igång så att 

vi motståndare ska ge upp. Men när jag pressade henne på detta i vår debatt i fredags visade det sig 

att byggstarten var en bluff. Se debatten: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110507  

     På tisdag nästa vecka kommer jag vara med på en demonstration mot bluffstarten (troligen kl 

12.30 vid Statoil, Häggvik). 

Mindre kött 

Förra veckan ville jag också få ett besked från landsbygdsminister Eskil Erlandsson om hur han ser på 

den ökande köttkonsumtionen. Nja, så mycket till besked blev det inte från hans sida, men det är i 

alla fall glädjande att Livsmedelsverket nu går ut i det som jag tror är nya rekommendationer och 

uppmanar till minskad köttkonsumtion. Läs mer om det här: 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/statens-kostrad-at-mindre-kott/  Min och Erlandssons debatt 

kan ni se här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110486  

Almedalen 

Om två veckor drar Almedalsveckan igång i Visby. Jag är där tisdag-lördag och har rätt fullmatade 

dagar. Är du där? Kom gärna fram och säg Hej, när det passar. Jag lägger upp mitt Almedalsschema 

på bloggen nästa vecka. 

Pressklipp 

ETC om bluffstarten:  

http://www.etc.se/inrikes/ministern-erkanner-forbifarten-bluffstartas 
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Supermiljöbloggen om min kritik av Förbifarten:  

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/06/regeringen-kritiseras-for-uttalande-om-forbifart-

stockholm 

Fria tidningar om Klimatriksdagen: 

http://www.fria.nu/artikel/114633 

Supermiljöbloggen tar upp min kritik mot nedläggningen av Miljöstyrningsrådet: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/06/miljostyrningsradet-laggs-ner 

Jag pratar om integritet och övervakning idag i Sveriges Radio: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5885705 

Sveriges Radio tar upp min fråga till miljöministern om Ojnareskogen: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5882077 

Camino har intervjuat mig om politik och miljö: 

http://caminomagasin.se/nyheter/2014/05/30/jens-holm-v-politiken-har-en-jatteviktig-normerande-

roll  

Sist, ha en fantastisk midsommar! 

Jens 

P S Bra att tågstrejken är över och fantastiskt att Seko har nått lite längre fram i sina krav för schyssta 

jobb! Hoppas det sprider sig till andra branscher. 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/06/regeringen-kritiseras-for-uttalande-om-forbifart-stockholm
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/06/regeringen-kritiseras-for-uttalande-om-forbifart-stockholm
http://www.fria.nu/artikel/114633
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/06/miljostyrningsradet-laggs-ner
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5885705
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5882077
http://caminomagasin.se/nyheter/2014/05/30/jens-holm-v-politiken-har-en-jatteviktig-normerande-roll
http://caminomagasin.se/nyheter/2014/05/30/jens-holm-v-politiken-har-en-jatteviktig-normerande-roll

