
Riksdagen, 2018-10-19 

 

Hej alla, 

Träffade igår några miljöaktivister från Mumbai, Indien. Megastäder som Mumbai har ju enorma 

utmaningar med luftföroreningar, giftavfall från industrier, extremhetta och gigantiska slumområden 

där människor lever under ovärdiga förhållanden. Men också glädjande att höra om den tunnelbana 

som nu byggs i 20-miljonerstaden. Första linjen är redan invigd och nya stationer byggs hela tiden, om 

sex år ska den vara helt färdig. Utsläpp och trafikstockningar minskar. Miljontals människor kommer 

att kunna transporteras effektivt och miljövänligt. Men även detta en utmaning när ny mark måste tas i 

anspråk för spår och stationer. Träd och grönområden hotas. Lokalinvånare känner sig överkörda. Hur 

ska framtidens megastäder byggas och planeras? Fortsättning följer – runt om i världen.   

 

De största skurkarna går i kostym 

Så otroligt provocerande att europeiska banker aktivt försnillat upp mot 70 miljarder kronor i det som 

nu kallas Europas största svindelskandal. Svenska SEB ser ut att vara en del av det hela. Vi har ju hört 

tidigare om Nordeas aktiva ombesörjande av skattefusk, Danske banks pengatvätteri, Panama papers, 

Luxleaks osv. De största skurkarna går uppenbarligen i kostym, som Jonas Sjöstedt nyligen 

konstaterade. 

     Ska detta fiffel aldrig få ett slut? Jo, det går att sätta stopp för bankers och storföretags stöld av 

gemensamma resurser. Vänsterpartiet har ett färdigt 11-punktsprogram mot skattefusket. Det är bara 

att sätta igång. Läs mer: https://jensholm.se/2018/10/19/de-storsta-skurkarna-gar-i-kostym/    

 

Privatiserade bibliotek? 

Det nya blågröna styret i Stockholms stad har knappt satt sig och vi börjar redan se vad vi 

stockholmare har att vänta oss de kommande fyra åren. Privatiserade bibliotek, utförsäljning av 

allmännyttan, avstannade miljösatsningar... Vad det verkligen så bra det här, Miljöpartiet?  

 

Sätt stopp för bilmålvakterna 

Det är bra att regeringen nu hjälper kommunerna att forsla bort felparkerade bilar, ofta kopplade till s 

k bilmålvakter. En bilmålvakt är en person som är en person som är registrerad som ägare på ett stort 

antal bilar, men bilarna används av andra. De personerna kan därmed komma undan p-böter, 

trängselskatt och annat när allt sådant hamnar hos bilmålvakten som i sin tur struntar i räkningarna. 

Den effektivaste åtgärden hade varit att reglera antalet bilar som en person får inneha. Det skulle i 

praktiken bli ett stopp för bilmålvaktseländet. Men det är dessvärre inget förslag som regeringen har 

lagt fram. Jag kommer fortsätta att driva frågan. 

 

Nolltaxan funkar 

Så otroligt inspirerande att läsa om staden Dunkirk (200 000 invånare), norra Frankrike, som nu infört 

nolltaxa i kollektivtrafiken. Hoppas fler städer följer det goda exemplet, inklusive i Sverige. Läs mer: 

https://www.theguardian.com/cities/2018/oct/15/i-leave-the-car-at-home-how-free-buses-are-

revolutionising-one-french-city  

 

Regering? 

Nej, inget nytt har skett. Högerextremism eller socialdemokrati – så svårt borde väl inte valet vara för 

Annie Lööf och Jan Björklund. Men uppenbarligen behöver de ett par veckor till.  

 

Får du dubbla utskick? 

Det är inget konstigt. Många får det, jag vet. Det har att göra med att jag använder två system för att 

skicka ut det här nyhetsbrevet. Ber om ursäkt för spammingen, men så här måste det vara just nu iaf 

när alla annars inte skulle nås. 

 

På g 

Lö 10.00 Utbildar nya V-medlemmar i Sthlm. Vi växer så det knakar   

Ti 18.00 talar om Vs omställningsprogram för Storstockholm 

On 16.00 votering i riksdagen (äntligen kommer vi igång) 

https://jensholm.se/2018/10/19/de-storsta-skurkarna-gar-i-kostym/
https://www.theguardian.com/cities/2018/oct/15/i-leave-the-car-at-home-how-free-buses-are-revolutionising-one-french-city
https://www.theguardian.com/cities/2018/oct/15/i-leave-the-car-at-home-how-free-buses-are-revolutionising-one-french-city


To 17.00 medverkar på ”Why Democracy?” I Sthlm. 

https://www.facebook.com/events/240101996644590/  

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Imorse var det premiär för täckbyxorna. Av någon anledning gläds jag numera åt kyla och 

minusgrader. En påminnelse om att klimatförändringen går att stoppa och att vi förhoppningsvis 

kommer att få en riktig vinter. Men nog kan väl kylan vänta ett par veckor till... 

https://www.facebook.com/events/240101996644590/

