
Vietnamesisk restaurang Vasastan, 2014-08-29 

Hej alla, 

Det händer mycket nu i valrörelsen, därför ett nyhetsbrev till denna vecka. 

Regeringen vill fortsätta med sopig avfallsinsamling 

Vem har inte gått och släpat stora kassar och kartonger med konservburkar, plastbyttor och 

tidningspapper. När man kommit fram till de gröna insamlingsbehållarna har de redan varit överfulla 

och smutsiga. Är det lätt att leva miljövänligt då? Nej. 

     Regeringen tycker att det här systemet i grunden är bra och vill fortsätta med det. Vänsterpartiet 

och de andra rödgröna partierna vill istället att kommunerna ska få ansvaret för insamlingen av 

förpackningar och tidningar. Det vill också regeringens egen utredare på avfallsområdet. Läs mer: 

http://jensholm.se/2014/08/28/marknaden-minskar-inte-sopberget/  

Öppet brev till Lena Ek 

Det har varit alldeles för tyst om miljön i denna valrörelse. Därför skriver jag nu ett öppet brev till 

miljöminister Lena Ek och uppmanar henne på debatt. Lena Ek, du kommer väl? 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.580614/oppet-brev-till-lena-ek--dags-att-debattera-miljo  

Goda V-miljöexempel 

Vänsterpartiet har tagit fram en inspirerande rapport om allt bra V gör för miljön i några kommuner. 

Läs och låt dig inspireras! http://www.vansterpartiet.se/assets/rott-ar-det-nya.pdf 

Satsa på solenergin – på riktigt 

Regeringen lägger nu till 50 miljoner kronor i stöd för solceller. Ett steg framåt, men det räcker inte. 

Läs mer: http://jensholm.se/2014/08/27/satsa-pa-solenergin-pa-riktigt/  

Miljömärk din riksdagskandidatur 

Är du riksdagskandidat för Vänsterpartiet? Glöm inte att miljömärka din kandidatur hos 

Naturskyddsföreningen. Vänsterpartiet står bakom alla deras förslag. Det tar max fem min och görs 

via: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/qa3yesa0lcd6j1/ 

Pressklipp 

Kritiserar regeringens avfallsförslag i Sveriges Radio 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5950183 

Kritiserar regeringens solcellsförslag 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.580253/regeringen-lovar-mer-pengar-i-solcellsstod  

Valaktiviteter 

Fre 29/8 15.00 USAs ambassad (obs! ny adress!), demonstration mot terrorkrig och för de s k 

Djibutisvenskarna 

Lö 30/8 10.00 Enskede (Sandsborg), 13.00 Rinkeby, 14.30 Kistaloppet, 18.00 Triangelkyrkan Enskede, 

debatt globala frågor/klimat. 

Sö 31/8 13.00-14.00 klimatdebatt Andreakyrkan, Högbergsg 31. 

Må 1/9 11.30 vegogrillning Stora torget Uppsala, 16.00 Vällingby centrum, 19.00 Eko-föredrag 

Värmdö (plats oklar) 

Det var allt, 

Jens 

P S Är du i trakterna av Kista på lördag? Kom och heja på mig och andra vänsterpartister som springer 

Kistaloppet kl 14.30. 
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