
Riksdagen 2018-02-16 

 

Hej alla, 

Igår polisanmälde jag en annan riksdagsledamot för ofredande. Under flera års tid har en person tagit 

kontakt med mig på ett sätt jag inte önskat. Jag har sagt nej, men andelen telefonsamtal, sms och mejl 

har då snarare ökat. Trots att partiet har agerat har ofredandet inte upphört. Efter samtal med 

advokaten Claes Borgström, som gått igenom allting, har jag gjort en polisanmälan. Och vet ni vad? 

Det känns  som en stor lättnad, nu är det upp till de rättsvårdande myndigheterna att hantera detta. Vill 

ni kan ni läsa i t ex Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/KvrgL6/v-ledamot-

polisanmaler-riksdagskollega eller DN https://www.dn.se/nyheter/politik/riksdagsledamot-anmaler-

kollega-for-ofredande/  

 

Nolltaxa i Tyskland? 

Häftiga nyheter från Tyskland där regeringen överväger införa nolltaxa i hela landet, med försök i ett 

antal större städer som ett första steg. Med avgiftsfri kollektivtrafik skulle fler lämna bilen hemma och 

både den lokala luftkvaliteten skulle bli bättre liksom påverkan på växthuseffekten. Det ska bli 

intressant att följa och det blir förstås ett extra argument för oss som vill ha nolltaxa i Sverige. I 

Sverige har taxorna för att resa kollektivt ökat fyra gånger mer än konsumentprisindex de senaste 15 

åren. Helt orimligt. Att göra det billigare att resa kollektivt samt gratis för vissa grupper. Det borde 

vara ett första steg åtminstone. 

 

Stöd oppositionen på Maldiverna 

Har nu fått svar från utrikesminister Margot Wallström. Nog borde hon kunna trycka på lite mer+ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/stod-till-den-demokratiska-

oppositionen-i_H511723  

 

Nästa vecka är plenifri 

Ti Gävle, föredrag på stadsbiblioteket på kvällen 

On-to Bulgarien 

Fr EU-nämnd 

 

Det blev ett kort nyhetsbrev den här gången. Så blir det ibland. Trevlig helg 

 

Jens 

 

P S Hansdotter, Öberg, Kalla, Nilsson, Samuelsson – vad kul med alla silver och guld i OS. Men visst 

borde spektaklet sändas i kanaler som alla kan se? Vi behöver en s k evenemangslista nu. 
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