Enskede, 2020-09-04
Hej alla,
Ännu en dag av hemmajobbande. Men nästa vecka drar det igång på allvar. Riksdagens öppnande på
tisdag, partiledardebatt på onsdag klimatföredrag samma dag (se nedan), utskott och riksdagsdebatt på
torsdag.
Omställningen efter corona
Vill tipsa alla om ett jättespännande seminarium som jag medverkar i. ”Den rödgröna omställningen
efter corona”, nu på onsdag kl 18.00. Digitalt förstås. Du anmäler dig här:
https://www.facebook.com/events/1429116157286757 (tror inte du behöver facebook) Välkommen!
Stöd vår kollektivtrafik
Ökad trängsel och smittspridning i kollektivtrafiken kan inte vara ett alternativ. Visst kan ett
munskydd göra nytta om det är trångt, men frågan löses främst med ökad kapacitet. Det betyder mer
pengar till kollektivtrafiken så att fler bussar och tåg kan sättas in. Alla ska kunna resa tryggt. Eller
vad säger ansvarig minister? Ser fram emot att debattera detta med inframinister Tomas Eneroth (S)
på torsdagseftermiddag. Se min IP: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/interpellation/starkt-kollektivtrafik_H710460
Kollektivtrafiken på dagordningen
På tal om kollektivtrafiken har jag sett till att frågan om resurser och långsiktig hållbarhet kommer upp
på Trafikutskottets dagordning. På torsdag har vi bjudit in branschorganet Svensk Kollektivtrafik samt
företrädare för buss- och tågbolagen. Hoppas att fler partier än Vänsterpartiet sedan sätter press på
regeringen i frågan.
Det ska vara lätt att ladda
I dagsläget är det allt annat än enkelt för den som vill ta klimatansvar och ladda elbilen. Det finns en
uppsjö av olika betalningssystem, laddstolpar som inte är påslagna, priset är inte alltid klart samt rena
ockerpriser är några av problemen. Den stackars elbilisten tvingas köra omkring med olika laddkort,
blippbrickor och appar för att kunna betala för laddningen i de olika betalsystemen.
Därför ser jag mycket fram emot debatt på temat mot energiminister Anders Ygeman (S). Det ska
vara lätt att ladda, inte krångligt! Se mer https://jensholm.se/2020/09/03/det-ska-vara-latt-att-ladda/
(datum för debatt ännu inte satt).
Järnvägens framtid
Besviken på infrastrukturministern att han inte är beredd att ta ansvar för de stora utmaningar som
järnvägen har. Det nya signalsystemet ERTMS kommer att bli dyrt och krångligt. Full rimligt att EU
och staten stödjer branschen om det ska implementeras. Se min fråga och svaret:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/jarnvagens-overlevnad-ochkonkurrenskraft_H7111972
Färre djur dödas
Glädjande nyhet. En halv miljon färre djur dödades i Sverige under första halvåret av 2020. Detta som
en följd av köttkonsumtionen fortsätter att minska. Nu fortsätter vi så! Läs mer:
https://www.djurensratt.se/blogg/en-halv-miljon-farre-djur-kottkonsumtionen-minskar
Det var allt. Trevlig helg.
Jens
P S Härligt med allt regn. Då kan allt växa vidare och våra vattenförråd fylls sakta upp.

