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Enskede 

Hej alla, 

Då är alla personröster räknade och jag kan konstatera att jag är vald till riksdagen för en 

mandatperiod till. Vad roligt! Just nu håller alla partier på att formera sig i riksdagen; vem ska sitta i 

vilket utskott? Vem får ansvaret för vad? Jag skulle gärna fortsätta med miljö, klimat och 

djurrättsfrågor. Jag vill också gärna fortsätta att sätta press på regeringen (oavsett färg) i EU-

nämnden. Vi får se var det landar… 

Ny regering – ny politik? 

Det var förstås glädjande att den borgerliga regeringen blev bortröstad i valet, och självklart hade en 

rödgrön regering med Vänsterpartiet varit att föredra. Nu blev det inte riktigt så. Nu kommer S och 

MP att bilda regering med Stefan Löfven som statsminister. De måste förhandla med V för att få 

igenom en budget. Egentligen kan det vara ett rätt bra läge för Vänsterpartiet att få igenom vår 

politik. Formella förhandlingar kommer snart inledas. Det blir spännande att se var det landar. 

Klimatmöte i New York 

Idag äger det stora klimattoppmötet i New York rum. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit 

in världens stats- och regeringschefer för att få upp klimatfrågan på dagordningen. Jo, jag var också 

inbjuden; till en middag ikväll med klimattopparna Rajendra Pachauri och Christiana Figueres. Man 

tackar, men det är lite för långt till NY, så jag stannar här… Det är i alla fall bra att Fredrik Reinfeldt, 

Lena Ek och andra ministrar är på plats. Kan vi hoppas att de gör något bra innan de avgår? 

     Det var också hoppfullt att se de stora klimatdemonstrationerna världen över, inte minst i just 

New York, i söndags där över 300 000 personer slöt upp. Kanske kan frågan återigen komma upp på 

dagordningen? Om ett år ska skarpa beslut fattas på klimattoppmötet i Paris om globala 

minskningsåtaganden, klimatfinansiering, anpassning och mycket annat. Så, det är hög tid att tempot 

skruvas upp. 

På gång 

Fre EU-nämnd 

Ti 30/9 riksdagens öppnande. Sedan drar det igång… 

To 2/10 riksdagen utser troligen talman och vice-talmän. Viktiga voteringar… 

Pressklipp 

Kritiserar att S och MP stänger ute V från regeringen: 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.582987/upprordhet-inom-vansterpartiet-efter-lofvens-besked 

Uttalar mig på temat ministerspekulationer: 

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/en-ministerplats-for-sjostedt-ar-inte-given/  

Fler spekulationer: 

http://www.etc.se/val-2014/sveriges-nya-ministrar-om-etc-lasarna-far-valja 

Skriver om behovet av klimatanpassning 

http://www.unt.se/asikt/debatt/ansvar-for-katastrofer-3349992.aspx  

Det var allt för nu, 

Jens 
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P S Det har regnat och blivit kallare. Som upplagt för svampplockning. Hoppas få lite tid för det de 

närmsta veckorna…  


