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Enskede 

Hej alla, 

Jag har just haft en Skypekonferens om klimatfrågor med gymnasieungdomar i Ängelholm. Det var 

avklarat på en halvtimme och jag tycker det var väldigt uppiggande med alla visionära idéer och tror 

att gymnasisterna också tyckte det. Jag hoppas vi kan bygga ut kommunikationstekniken ännu mer i 

framtiden så fler sådana här möten kan hållas, utan långa utsläppande och dyra resor. 

     Nu ska mejlskörden betas av, sedan är det dags för besök i Lidingö med bl a samtal om 

flyktingpolitik i Ansgarskyrkan. Det sprudlar av valengagemang i våra kyrkor. Vad kul! 

Svar från Lena Ek 

Som ni kommer ihåg skrev jag för några dagar sedan ett öppet brev till miljöminister Lena Ek. Jag 

utmanade henne på en debatt. Glädjande nog svarade hon. Mitt inlägg och hennes svar finns här: 

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

svar finns här: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.581128/lena-ek-svarar-pa-jens-holms-oppna-brev   

Jag skrev ett svar på detta och det finns här: http://jensholm.se/2014/09/04/svar-till-lena-ek/ Nu 

väntar jag bara på att själva debatten ska bli av. Jag håller er underrättade om hur det går. 

Sveket mot djuren 

Varför nöja sig med att utmana en minister på debatt? Jag har skrivit ett öppet brev även till 

landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Det borgerliga regeringsinnehavet har inneburit åtta förlorade 

år för djuren. Nu är det dags för en debatt om vilka som bäst företräder djuren. Läs hela brevet här: 

http://nyheter24.se/debatt/776220-jens-holm-v-sju-djurpolitiska-fragor-till-eskil-erlandsson Och 

förresten, igår träffade jag Erlandsson på EU-nämnden och påminde om debatterbjudandet. Han 

skulle överväga saken. Ja, tänk inte för länge bara, för snart kanske du inte är minister längre (tänkte 

jag)…  

Skattesänkningarnas klimateffekter 

Läs mitt inlägg om varför miljöaktivister borde engagera sig för ökad offentlig konsumtion och 

minskad privat: http://www.ecoprofile.se/thread-2814-Vansterpartiets-politik-for-hallbar-

konsumtion.html  

Hur förhindrar vi framtida skogsbränder?  

Borde vi inte kunna bestämma att de skogsbolag som arbetar i skogen när det råder torka ska ha 

brandvakter och vara förberedda på att släcka eventuella bränder? Läs min fråga till Eskil Erlandsson 

samt hans svar (där han vill utreda, regeringens standardsvar på allt…): 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/En-

minskad-risk-for-skogsbrand_H111755/  

Varför en ny regering borde säga nej till GMO 

Läs mitt inlägg om GMO: http://jensholm.se/2014/09/02/en-ny-regering-borde-saga-nej-till-gmo/ 

På gång: 

Fre Lidingö från 13.00 

Lö Jakobsberg 11.30, debatt Seko-Posten, Postmuséet Gamla stan, 15.00 debatt globala frågor ABF, 

Sveavägen 

Sö Höstmarknad i Järna, 17.30 i Sthlm, demonstration för pälsdjuren. 

Må Nynäshamn dagen, 15.30 Årsta, 17.30 Medborgarplatsen 
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Pressklipp 

Mitt inlägg i Dagens ETC om extremväder och klimatanpassning:  

http://www.etc.se/debatt/vi-maste-ta-ansvar-framtidens-katastrofer  

Mitt öppna brev till Erlandsson 

http://nyheter24.se/debatt/776220-jens-holm-v-sju-djurpolitiska-fragor-till-eskil-erlandsson  

Inlägg i Ecoprofile: 

http://www.ecoprofile.se/thread-2814-Vansterpartiets-politik-for-hallbar-konsumtion.html 

Nämner kort i Sveriges radio hur det ska bli lättare att bli av med soporna: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=5954944 

Jag och Johan Hultberg (M) debattarerar miljö i vardagen i SVT: 

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/toapapper-ingen-skitsak 

Berättar varför V har bästa politiken för småföretagare: 

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/jens-holm-v-varnar-om-smaforetagens-

villkor_595509.html 

Om vår JO-anmälan av Förbifart Stockholm:  

http://intelligentlogistik.se/archives/4456 

Det var allt. Trevlig fredag och helg! 

Jens 

P S Hörde ni när utbildningsminister Jan Björklund för några dagar sedan sa i SVT sa att den svenska 

skolan sköttes av ”amatörer”. Jag kan hålla med om att det vore bra med ett förstatligande av skolan, 

men om det är någonstans man kan hitta amatörer är det nog på hans eget departement och hos 

honom själv… Den 14 september kan vi sätta P för denna politik och rusta upp den svenska skolan på 

allvar. 
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