
Enskede, 2016-03-04 

 

Hej alla, 

 

Borgarna – marknaden före effektiv sopinsamling 

I veckan har vi debatterat avfall och vem som ska ha ansvaret för insamlingen av våra förpackningar 

och tidningar. Det är nog rätt många som kan känna igen sig i beskrivningen av att det inte fungerar 

något vidare när hushållen ska släpa tunga kassar och kartonger till redan överfulla och smutsiga gröna 

igloos på stan. Istället borde kommunen få det hela ansvaret för insamlingen. Så, när sopgubben-, eller 

gumman samlar tar med våra soppåsar tar de också med våra kartonger, burkar och tidningspapper. 

Det har nu föreslagits av den statliga avfallsutredningen, men de borgerliga och SD motsätter sig det. 

Varför? Kan de inte inse att kommunerna sköter detta bäst? Läs mitt inlägg från debatten: 

http://jensholm.se/2016/03/02/lat-kommunerna-fa-ansvaret-for-vara-sopor/ 

 

Otillräckligt om Blekinge Offshore 

Jag måste erkänna att klimat- och miljöminister Åsa Romsons svar till mig om vindkraftsparken 

Blekinge Offshore var en stor besvikelse. Nu har denna helt centrala vindkraftssatsning legat och 

samlat damm i över tre år hos regeringen; både den tidigare borgerliga och nu den S-MPstyrda. 

Blekinge Offshore kan bli en av världens största vindkraftsparker till havs. Den förtjänar ett bättre öde 

än att Försvarsmakten ska kunna använda ett egenpåhittat veto. Vi får trycka på så att regeringen 

börjar agera nångång. Läs Romsons svar: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Vindkraftspark-i-Hanobukten_H312852/  

 

Försämra inte för djuren 

Regeringen tänker väl inte försämra kornas möjlighet till utevistelse och bete och kan framtida s k 

kontrollprogram för djurskydd försämra för djuren? Det ville jag ha svar på från landsbygdsminister 

Sven-Erik Bucht. Nu har jag fått svaren. Det är bra att ministern säger att regeringen inte vill 

försämra för djuren, men han hänskjuter sedan ett stort ansvar till Jordbruksverket. Tyvärr är det inte 

alltid säkert att myndigheten gör samma bedömning som regeringen. Det här måste följas noggrant. 

Läs mina frågor och Buchts svar på båda: http://jensholm.se/2016/03/04/forsamra-inte-for-djuren/  

 

På g: 

I eftermiddag, vid 16.00 diskuterar jag troligen EU och flyktingkrisen i P1s Studio Ett.  

Måndag kl 18.00, ABF Stockholm, jag är med på diskussion kring Maten och moralen.  

Tisdag. Internationella kvinnodagen – demonstrationer runt om i landet. 

Onsdag kl 16.00 diskuterar jag mer EU, i SVTs SVT Forum. 

 

Pressklipp 

Om regeringen och Vattenfall 

http://miljoaktuellt.se/regeringen-sa-radd-for-att-gora-fel-att-den-inte-vagar-gora-ratt/ 

Att det fredade området i Kattegatt måste bestå 

http://miljoaktuellt.se/danmark-ligger-pa-for-att-oppna-fiskefritt-omrade/ 

Om min köttdebatt med Bucht 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/far-du-mindre-cancer-av-svenskt-bacon 

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Regn på sportlovets sista dag. Än ska väl inte vintern vara slut…  
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