
Enskede, 2020-09-25 

 

Hej alla, 

Vilken fin dag det blev, denna klimatstrejksfredag. 

 

Lägg ned Bromma flygplats 

Ja, det är klart att vi ska lägga ned Bromma flygplats så fort som möjligt. Igår hade vi statliga 

flygplatsbolaget Swedavia på besök i Trafikutskottet. De vill lägga ned Bromma snarast möjligt och 

har tagit fram en mycket övertygande rapport om detta. Nu ligger bollen i regeringens knä. Tänker de 

ge Swedavia uppdraget att så snart som möjligt avveckla Bromma flygplats. Jag medverkar i bl a SVT 

om detta: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/v-vill-lagga-ner-bromma-sa-fort-som-mojligt  

     Skriver om Bromma: https://jensholm.se/2020/09/24/det-ar-nu-vi-kan-lagga-ned-bromma-

flygplats/ 

 

Dagens biobränslen är ohållbara 

Ökad inblandning av förnybara drivmedel kan vara bra när det snabbt minskar våra utsläpp. Men 

kruxet är varifrån råvaran till biobränslena kommer. Dagens produktion är helt och hållet ohållbar. 

Därför måste biobränsle ses som en övergångslösning tills vi har lyckats elektrifiera stora delar av 

transportsektorn. Detta kan ske till 2030, enligt min bedömning. Jag uttalar mig idag i DN om detta 

och en del annat. https://www.dn.se/sverige/branslebytet-far-tummen-upp-av-oppositionen/   

 

Bekänn färg om Preem 

Nu måste regeringen lämna besked om Preem. Allt annat än ett nej till utbyggnad vore ett klimatsvek 

av astronomiska mått. Klimatpolitik handlar inte bara om att göra mer av saker, ibland måste man säga 

nej. Det här är ett sådant fall. Läs min fråga till klimatminister Isabella Lövin (MP): 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/preems-utbyggnad_H811102  

 

Implementera Agenda 2030 

Regeringen borde anstränga sig mer för att implementera Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen, 

fullt ut. Läs vår motion på temat: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-

anledning-av-prop-201920188-sveriges_H802249  

 

Fler motioner 

Det är ju Allmänna motionstiden. Jag har varit med att skriva ett antal motioner. Mer om det nästa 

vecka, då AMT är avklarad. Men här kommer några redan nu: 

Miljöanpassad fordonsbesiktning 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/miljoanpassad-

fordonsbesiktning_H802182 

Ekocid 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekocid_H802391 

Hållbart och rättvist fiske 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hallbart-och-rattvist-fiske_H802394 

IT och bredband 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/it-och-bredband_H802398  

 

Folket vet bäst om rätten till en värdig död 

Åtta av tio svenskar är positiva till frivillig dödshjälp enligt en ny undersökning från Novus. 

Hoppfullt. Nu måste politikerna vakna till. En början skulle kunna vara en statlig utredning om hur 

frivillig dödshjälp skulle kunna införas i Sverige. Flera andra länder/regioner har redan gjort det. Läs 

mer: http://rtvd.nu/aktuellt/pressmeddelande/  

 

Pressklipp 

Kommenterar budgeten 

https://www.dn.se/sverige/branslebytet-far-tummen-upp-av-oppositionen/   

https://www.dagensarena.se/innehall/om-budgeten-bidrar-till-gron-omstallning-beror-pa-helheten/ 
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https://www.bussmagasinet.se/2020/09/bred-kritik-mot-transportsatsningarna-i-budgeten/ 

Bromma 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/v-vill-lagga-ner-bromma-sa-fort-som-mojligt  

Bromma (på engelska) 

http://www.tellerreport.com/news/2020-09-24-we-want-to-close-down-bromma-as-soon-as-

possible.Hys-BEXcSw.html 

Från vår riksdagsdebatt 

https://www.smp.se/ledare/politiska-siffror-vranger-verkligheten-be4179c9 

 

Det var allt för nu. Ha en trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Vilken otroligt gedigen och visionär Akutplan för klimatet Klimatriksdagen har gjort. Förra 

veckan överlämnades den till oss politiker. Nu är det upp till oss att se till att den omsätts i praktiken.  
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