
Enskede 2021-01-22 

 

Hej alla, 

Det är inte ofta jag kommenterar det som händer i USA, så många andra gör redan det. Men visst är 

det en lättnad att vi nu är av med Donald Trump? Hade det inte varit för stormningen av Kapitolium 

hade jag befarat att han skulle göra en come back i nån form. Nu tror jag han är politiskt rökt för all 

framtid. Naivt? Hoppas inte. Dessutom, USA återinträder i Parisavtalet och WHO. Redan timmen 

efter presidentinstallationen skrev nye presidenten Joe Biden under flera viktiga miljöbeslut. Mycket 

viktigt och hoppfullt. 

 

Svenskarna och européerna vill ha mer vego – låt dem få det 

Europeiska Investeringsbanken offentliggjorde nyligen sin tredje klimatopinionsundersökning. Är det 

inte väldigt intressant att hela 62 procent av svenskarna uppgav att de instämde med påståendet om att 

”minskat sin köttkonsumtion av klimatskäl”? Ytterligare 10 procent uppgav att de hade som avsikt att 

göra det ”snart”. Det här innebär att nästan tre fjärdedelar av svenskarna har dragit ned på sin 

köttkonsumtion eller kommer att göra det. Hög tid för en politik som möter det växande intresset för 

vego. Läs mer: https://jensholm.se/2021/01/21/svenskar-och-europeer-vill-ata-vego-2/  

 

Kom till skott om Bromma 

Regeringen, kom till skott; lägg ned Bromma flygplats nu. Alla väntar på ett besked, vilket blev extra 

tydligt när BRAs ägare Per G. Braathen meddelade att Bromma flygplats inte längre behövs. BRA 

står för 97 procent av flygningarna till och från Bromma. Läs min skriftliga fråga här: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/bromma-flygplats_H8111358  

 

Sveaskog och ansvaret för skogen 

Mycket viktig fråga från min kollega Elin Segerlind om skydd av skogen och styrningen av 

Sveaskog. Beklämmande att Isabella Lövin (MP) inte vill styra Sveaskog tydligare utan bara hänvisar 

till Januariavtalet. Se själv Segerlinds fråga och Lövins svar från gårdagens frågestund i riksdagen. 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H8C120210121fs (anförande 68 

och 69).   

 

Politik för ökad cykling 

I veckan har vi debatterat cykelpolitik. Nu är läget då regeringen borde satsa allt krut på ökad cykling. 

Nu, då intresset att cykla är större än någonsin. Dessutom har vi fått bifall för ett gammalt vänsterkrav; 

ändring av väglagen så att cykelvägar kan byggas oberoende av bilväg. Läs mer hur vi kan göra: 

https://jensholm.se/2021/01/20/tio-reformer-for-okad-cykling/  

 

Förarbeviset för chaffisar räddat 

Vi har röstat igenom en förlängning av yrkeskompetensbeviset, YKB. Och med Trafikutskottets 

förslag blir det ännu bättre. Ännu en Vänsterpartimotion som går i uppfyllelse. 

https://jensholm.se/2021/01/20/nu-raddas-100-000-chaufforer/  

 

Klimatsynda mera 

Jag har läst Mattias Goldmanns engagerande och välunderbyggda Klimatsynda. Läs den du också! 

https://jensholm.se/2021/01/19/klimatkampens-vardefulla-dodssynder/  

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Nu vill jag att minusgraderna kommer tillbaka. Var så fint att kunna spänna på laggarna förra 

helgen. Det vill vi kunna göra igen. 
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