
Enskede, 2014-09-10 

Hej alla, 

Att dela ut Vänsterpartiets valtidning vid sin egen t-banestation (i mitt fall Sandsborg) är en 

svårslagen start på dagen. Oftast lämnar jag barnen på skola/förskola på morgonen, så det är svårt 

att hinna med. Men i morse fick jag och min vänsterkollega Jonna ut över 200 valtidningar och 

nästan 100 foldrar på en timme. Och framför allt är det så kul med alla människor man träffar. De 

med ett instämmande leende, de som säger uppmuntrande saker som; ”jag har redan röstat på V”, 

”klart man röstar rött” m m. Sådant är uppfriskande. Idag blir det ännu en intensiv dag, bland annat 

med grillning av vegoburgare i Huddinge (se program nedan). 

     Valrörelsen blir allt intensivare och skillnaden mellan blocken har minskat något. Vill man ha 

regeringsskifte och en rödgrön regering – då är det nu man ska göra en insats. Och alla kan göra 

något. Man kan t ex gå till en V-valstuga och be om en bunt valtidningar som man kan dela ut åt 

grannarna. Gör gärna det! 

 

Moderaterna och flyktingpolitiken 

Statsminister Fredrik Reinfeldt vill att vi ska öppna våra hjärtan för de som flyr från andra länder. 

Fullt bifall! Men hans egna kommunpolitiker gör tvärt om. Av de 40 kommuner som tar emot minst 

flyktingar är 32 moderatstyrda, och statsministerns egen kommun, Täby, är en av de sämsta. Det 

framgick i TV4s partiledarutfrågning igår. Vänsterpartiet vill ålägga alla kommuner att hjälpa till med 

flyktingmottagandet. Även Danderyd, Vellinge och Täby ska hjälpa till. Det är dags för rättvisa även 

här. Se mer: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/moderatkommuner-s%C3%A4mst-p%C3%A5-att-ta-

emot-flyktingar-2965004  

Gör brandområdet till naturreservat 

Jag skriver på DN-debatt om att vi vill skydda det område som drabbades av skogsbranden i 

Västmanland. Vi har avsatt pengar i vår budget för att lösa ut privata skogsägare. Med ett 

regeringsskifte och med Vänsterpartiet i regeringen kan vi se till att det blir verklighet. Läs på DN-

debatt: http://www.dn.se/debatt/vi-vill-skydda-det-brandharjade-omradet/  

Nolltaxa 

Vi lägger nu fram ett förslag om avgiftsfri kollektivtrafik, nolltaxa, i två län i Sverige. Detta är en del av 

Vänsterpartiets storsatsning på kollektivtrafiken, den mest omfattande av alla partier. Läs mer hos 

Sveriges radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5958007 mer 

detaljer på: http://www.vansterpartiet.se/dags-for-storskaligt-forsok-med-gratis-kollektivtrafik  

På gång 

Idag: Vegogrill Huddinge C, 15.00 Kärrtorp, 16.00 Bagarmossen, 18.30 Hur ställer vi om – Sverige?, 

Lillåvägen 61 Bagarmossen (vill du komma? Mejla Christopher: ceriksson86@gmail.com) 

To: 11.30 Vegogrill Haninge, 14.45 Skärholmen, 16.00 Bagarmossen, 17.15 Farsta C, 19.00 

Brottscentralen debatt Aftonbladet webb 

Fre: Frukostutdelning Farsta C, 11.30 universitetet, 16.00 Högdalen, 17.15 Skanstull 

Pressklipp 

Mitt inlägg i ETC om klimatanpassning 

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

Vi svarar pälsindustrin – Dags för rättvisa även för djuren 

http://www.jmini.se/nyheter/26135/dags-for-rattvisa---aven-for-djuren  
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Om varför vi borde investera allt i det förnybara och inte i en ny och dyr (forsknings-)reaktor. 

http://www.dagensopinion.se/forskningsreaktorn-klyver-de-politiska-blocken 

Skriver med Inga Jonasson (V) om det åtta förlorade åren för djuren. Dags för förändring! 

http://www.jnytt.se/atta-forlorade-ar-for-djuren-dags-for-forandring 

Berättar i intervju med LRF om varför Sverige skulle kunna bli ledande på hållbar mat i framtiden: 

https://www.youtube.com/watch?v=FhMQSBYotJ8&list=UUKzHAxm8IouwB8PAItTOv3w 

Svarar på frågor om Vs skogspolitik 

http://www.skogsaktuellt.se/?p=45486&m=1422&pt=108&content=article  

Det var allt för nu, 

Jens 

P S Jag var på Lidingö och kampanjade förra veckan. I kommunalvalet på Lidingö 2010 tappade 

Vänsterpartiet vårt enda mandat där. Vi tappade det med en (!) rösts marginal. En enda röst alltså. Så 

varje röst räknas!  

     Men i år tar vi tillbaka Lidingömandatet och vi kommer gå fram på en mängd andra ställen, det är 

jag rätt säker på. 
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