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Hej alla, 

Kommer just från ett möte med SJ, bl a VDn Crister Fritzson. Bra möte, där även Jonas Sjöstedt var 

med. Vi tryckte på rätt hårt för att SJ återigen ska köra nattåg ned till kontinenten, sälja 

utlandsbiljetter, sänka priserna och en del annat. Svaret vi fick var ungefär; det gör vi gärna, och det 

blir ännu lättare om ni politiker ber oss om det. Så vårt budskap var klart. Nu kommer vi ligga på 

regeringen. Förhoppningsvis kan vi snart boka utlandsbiljetter med SJ igen, och inom en inte alltför 

fjärran framtid ska vi kunna ta nattåget ut på kontinenten. Vilket lyft vore inte det för klimatet och det 

hållbara resandet överlag? 

 

Europeisk flygskatt? 

Vad hoppfullt: Idag på EU-nämnden fick vi ta del av ett inspel från den nederländska regeringen. De 

vill att EU ska verka för en europeisk flygskatt, men där intäkterna går till medlemsstaterna. Mycket 

intressant och helt i linje med vad vi i Vänsterpartiet har föreslagit inför EU-valet. En konferens 

kommer arrangeras på temat i juni. Nu måste svenska regeringen backa upp detta. 

 

Debatt om miljöbilsdränage 

Det kan inte vara rimligt att mer än var tionde och var tredje el- respektive gasbil försvinner från 

Sverige snart efter att miljöbilsbonusen har betalats ut. Det är bra med fler el- och gasbilar i Tyskland 

och Norge, men har vi finansierat dem med vårt stödsystem vill vi ha dem kvar i Sverige. Vi måste 

snabbt ställa om fordonsflottan om vi ska nå klimatmålet om 70 procents minskade utsläpp till 2030. 

Det är uppenbart att något måste göras för att stoppa miljöbilsdränaget.  

     På fredag nästa vecka vid 9.00 blir debatten. Följ på riksdagen.se och troligen Svt. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/el--och-gasbilar_H61050 Min 

interpellation nedan till miljö- och klimatminister: Isabella Lövin (MP).  

 

Stöd biogasbilarna 

Ge de efterhandskonverterade biogasbilarna de stöd de förtjänar. Vad säger inframinister Tomas 

Eneroth? Se min skriftliga fråga: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/biogasbilar-i-bonusmalus-systemet_H611154   

 

9,1 % 

Vänsterpartiet får 9,1 % i Novus mätning för februari. Inte så illa, men det kan mycket väl öka ännu 

mer. https://novus.se/valjaropinionen/svtnovus-valjarbarometer/2019-2/novus-svt-februari-s-tappar-

signifikant-och-l-statistiskt-sakerstallt-under-4/  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S + 4 grader C i Sthlm, snön smälter. Näe, så ska det inte vara i början av februari. Ge oss vintern 

åter. 
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