
Enskede 2019-11-08 

 

Hej på er, 

Nu har vi återigen fått veta det vi alltid sagt; motorvägar blir nästan alltid dyrare än planerat. Nu gäller 

det mastodontprojektet Förbifart Stockholm som kommer att kosta oss 3,3 miljarder kr mer än planerat 

och dessutom ta fyra år längre tid att bygga. Oacceptabelt! Vi behöver en seriös diskussion kring 

motorvägar, kollektivtrafik (som alternativ) och klimatet.  

 

Gökungen Förbifarten 

På tal om Förbifart Stockholm, nu kallar vi infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till 

Trafikutskottet. Kan vi minimera bygget? Går det att stoppa helt och hållet? Förbifarten kan bli en 

gökunge som slukar alla andra viktiga infrastrukturinvesteringar. Precis vad vi varnade för... Läs mer: 

https://www.di.se/nyheter/riksdagen-kraver-svar-efter-att-miljardnotan-vaxer/  

och 

https://www.dn.se/sthlm/eneroth-s-kallas-till-trafikutskottet-om-forbifarten/ 

 

COP25 till Madrid – men vad tycker Sverige? 

Klimattoppmötet COP25 flyttas till Madrid. Klimattoppmötena är våra viktigaste internationella 

möten. Vad kommer Sverige driva på COP25? Läs min interpellation till Isabella Lövin (MP). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/den-svenska-positionen-infor-

klimattoppmotet-cop_H710103 Debatten blir ti 26/11. 

 

Krypandet för bilindustrin måste få ett slut 

På tal om Lövin. Ni kommer ihåg att jag kritiserade bilindustrin för att hålla inne med elbilar. Jag tog 

upp det med en skriftlig fråga. Nu har jag fått svaret. Slår regeringen näven i bordet? Kallas 

bilföreträdarna upp till departementet för räfst- och rättarting? Nej, knappast. Alltså, detta krypande 

för bilindustrin måste få ett slut. Läs min fråga svaret från Isabella Lövin: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/bilindustrin-och-

utslappskraven_H711250  

 

Regeringen tycker som V om höghastighetsbanorna 

Bra att regeringen äntligen inser det V sagt länge: Bygg höghastighetsbanorna som ett separat projekt 

med lånefinansiering. På så sätt kan vi också frigöra mer pengar till ny räls och underhåll, 40 miljarder 

till att börja med. Nu börjar det likna nåt!  

https://www.dn.se/nyheter/politik/ministern-sa-kan-40-miljarder-mer-satsas-pa-jarnvag/ 

 

Vänsterpartister gillar höghastighetståg mest 

Vänsterpartisterna mest positiva till höghastighetstågen. 

https://www.expressen.se/nyheter/expressensifo-valjarna-splittrade-om-snabbtag/  

 

På g 

På måndag åker jag till Gotland och talar om klimat och rättvisa på Gotlands folkhögskola. 

To Infraministern kommer till Trafikutskottet 

Fre EU-nämnd 

 

Pressklipp 

Kommenterar alkoholförsäljningen på arbetsplats vid Mälarbanans bygge. 

https://www.byggnadsarbetaren.se/olskandalen-pa-malarbanan-granskas-det-far-inte-bli-fler-vilda-

fester/ 

Inför debatten om COP25 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/regeringen-pressas-infor-fns-klimatmote/ 

I SVT Örebro om elskotrar och de åtgärder som behöver vidtas 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/elsparkcykeln-kan-bli-nagot-annat-an-cykel 

 

Det var allt. Trevlig helg! 
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Jens 

 

P S Vilken otroligt viktig kampanj; låt hönorna slippa burarna. Stöd Djurens Rätts kampanj mot 

uppfödning av hönor i bur. Skriv på för hönorna här: https://slappburarna.se/  
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