
2019-10-11, Toulouse 

 

Hej alla, 

Befinner mig just nu på sista anhalten på Trafikutskottets tågluff, Toulouse. Här är det sommarvärme 

och efter dagens möten (som bl a ska handla om möjligheten att elektrifiera flygsektorn, Airbus finns 

ju här) ska jag ut och jogga i shorts och t-shirt. 

 

Abiy Ahmed– Nobelpriset 

Grattis Abiy Ahmed, Etiopiens premiärminister till fredspriset! Men jag hade hoppats att han skulle få 

dela priset med Greta Thunberg. Men Ahmed själv var också ett bra val.   

 

Olga Tokarczuk – vegetarian, aktivist, nobelpristagare 

På tal om Nobelpris. Vad bra att polska vegetarianen och miljöaktivisten Olga Tokarczuk fick det ena 

Nobelpriset i litteratur. Jag har bara sett den mer aktivistiska delen av henne. Ser nu fram emot att 

även läsa vad hon skrivit. Kanske essäboken ”Björnens ögonblick” som handlar om  

 

Tågluffen 

Som jag nämnde leder jag Trafikutskottets tågluff genom Europa. Vi har besökt Stuttgart och bland 

annat tittat på byggandet av höghastighetsjärnväg mot Munchen. Efter det åkte vi vidare till Freiburg 

som är den ledande cykelstaden i Tyskland (ungefär 60 procent går eller cyklar tilljobbet varje dag). 

Självklart tog vi en cykeltur genom de välutbyggda cykelstråken. Efter två timmars tågresa söderut 

hamnade vi i Bern, Schweiz. Här träffade vi politiker och landets motsvarighet till SJ, SBB. Genom att 

ha persontrafiken helt i egen regi, liksom järnvägsunderhållet, har man skapat Europas bästa järnväg 

med en minutiös punktlighet och service. Du kan resa med tåg nästan varsom helst i landet. Det finns 

även ett nationellt kollektivtrafikkort som innefattar alla tåg samt kollektivtrafiken i alla regioner. Inte 

illa! Efter byte i Basel swischade vi upp med TGV till Paris. Här pågår just nu Europas största 

infrastrukturprojekt, Grand Paris; en utbyggnad av t-banan med 68 nya stationer, 100 000-tals nya 

bostäder (där en betydande andel är reserverade för lägenheter med låg hyra), nya mobilitetslösningar 

(lånecyklar, bilpooler m m). En stor del kommer att vara klart till OS 2024. Vi diskuterade också 

elsparkcyklar som även i Paris varit en kontroversiell fråga. En regeringsrepresentant berättade att man 

nu ska få ordning på les Trottinettes, som de kallas här, med en mängd regleringar avseende 

uppställningsplatser, hastighetsbegränsning m m. Och man vilar inte på hanen. ”Vi gör det genom ett 

dektret från presidenten. Det träder i kraft om 15 dagar”, berättade han nöjt. Det har sina fördelar med 

centralstyre i bland.  

 

Nej till fossilgas i Göteborg 

Oj, vad bra att regeringen säger nej till fossilgasanslutningen i Göteborg, något vi i Vänsterpartiet har 

krävt. Läs mer: https://www.altinget.se/miljo/artikel/19855-  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Dessvärre flyger vi hem från Toulouse. Med ett nattåg Paris-Stockholm hade tåget varit ett 

självklart alternativ. Låt oss se till att det blir så så snart som möjligt. 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/19855-

