
Riksdagen, 2019-09-27 

 

Hej alla, 

Det här är mitt första nyhetsbrev efter sommaren. Tack alla ni som påmint mig om att skriva  

 

Klimatstrejk 

Snart går jag ut i klimatstrejken här i Stockholm. Är du här? Kom till Medborgarplatsen kl 13.00 eller 

Kungsan kl 14.00. Kl 15.00 kan du fortsätta jobba el plugga igen  

    Vilken fantastisk rörelse för klimatet som Greta Thunberg och alla andra har byggt upp, bara på 

ett år. Jag kom ihåg för bra precis ett år sedan då jag och Jonas Sjöstedt gick ut och träffade Greta för 

första gången. Då satt hon ensam utanför riksdagen med sin skolstrejksskylt. Idag är det 

manifestationer i över 100 länder på tusentals platser. Greta har blivit en storspelare internationellt 

som t o m sätter Donald Trump på plats. 

 

Flyget, utsläppen och skattebefrielsen 

Jag har flera gånger tagit upp det absurda i att flyget inte ens behöver betala skatt för det bränsle man 

använder. Ett av problemen är Internationella luftfartsorganet, ICAO, som säger att flygbränsle inte får 

beskattas. Förra veckan tog jag upp frågan med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Och vet ni 

vad, häromdagen skickade han ut ett pressmeddelande där han sa att han nu drev frågan om att 

avskaffa flygets skattebefrielse inom ICAO. Nu får vi med gemensamma krafter se till att det också 

blir så. Läs gärna mer: https://jensholm.se/2019/09/27/flyget-utslappen-skattebefrielsen/  

 

Styr upp elskotrarna 

Nästa vecka debatterar jag kaoset kring elskotrar/elsparkcyklar. Det är inte OK att företag ska kunna 

ställa ut tusentals fordon i trafiken utan tillstånd. Vad tänker regeringen göra? Debatten blir någon 

gång efter kl 12.30 nu på torsdag. Läs min interpellation: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/ordning-och-reda-kring-elskotrar_H610307 Läs gärna min debattartikel 

på samma tema: https://www.dn.se/asikt/regeringen-maste-ingripa-mot-elsparkcyklarna/  

 

Stöd vego istället 

Är det inte absurt att EU nu går in och subventionerar ökad konsumtion av griskött? Regeringen måste 

agera. Läs mer: https://jensholm.se/2019/09/06/regeringen-kan-gora-mer-for-vego/  

 

Förbifart Stockholm – en klimatkatastrof 

Läs också vårt inlägg om Sveriges dyraste motorvägsprojekt någonsin, och som dessutom har en 

katastrofal effekt på klimatet: https://jensholm.se/2019/09/18/forbifart-stockholm-ar-en-

klimatkatastrof/  

 

Det var allt. Ha en fin helg! 

 

Jens 

 

P S Nu finns det svamp i skogarna. Att plocka svamp är kul, bra för hälsan och genererar inga utsläpp. 

Glöm inte det.  
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