Enskede 2021-02-12
Hej alla,
Alla länder som är en del av ett utbyggt elnät importerar och exporterar el. Sverige exporterar mer el
än någonsin, ungefär 25 terrawattimmar 2020 (av en total produktion på 150 TWh). Sverige har med
andra ord ett stort överskott av el. Vår utmaning är hur vi kan fortsätta att bygga ut det förnybara och
hur vi kan se till att elen sprids över hela landet exakt när vi behöver den. Vi behöver en storskalig,
främst, statlig utbyggnad av våra elnät. Det kostar pengar, men går att lösa.
Levande skogar
Jag skriver tillsammans med min kollega Elin Segerlind (V) om hur vi ska kunna få mer levande
skogar. Detta inte minst genom ett större gemensamt ansvar genom statliga Sveaskog. Läs mer:
https://www.altinget.se/artikel/v-regeringen-overger-miljomaalet-levande-skogar
Äntligen - klimatet trumfar flyget
Den franska regeringen har beslutat att stoppa utbyggnaden av den stora CDG-flygplatsen i Paris.
Detta med hänsyn till klimatet. Liknande beslut har fattats mot nya landningsbanor på Heathrow i
London och i Wien. När sätter regeringen ned foten mot Arlandas planerade expansion och stänger
Bromma? https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dlkJxw/klimat-gar-fore-storre-flygplats-i-frankrike
Gör om gör rätt – för klimatet
Noterar att Naturvårdsverket sågar Trafikverkets underlag till infrastrukturplan när den inte bidrar inte
till att klimatmålet nås. Det är med andra ord stenhård kritik från vår expertmyndighet på miljö och
klimat. Ta fram en infrastrukturplan som bidrar till att våra miljömål nås. Gör om gör rätt, regeringen
och trafikverk! Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-ochpressmeddelanden/Transportinfrastrukturplaneringen-viktig-for-att-na-Sveriges-klimatmal/
Kollektivtrafiken - hoppet står till V
Bussbranschen har ju rätt. Det är faktiskt V och M som krävt mer pengar till kollektivtrafiken. Och vi i
Vänsterpartiet har budgeterat mer än alla andra (3 miljarder mer än regeringen för 2021, M har avsatt
1 miljard). Läs mer https://www.bussmagasinet.se/2021/02/sveket-mot-kollektivtrafiken-fran-s-ochmp/
Havsbaserad vindkraft
Satsa på havsbaserad vindkraft. Läs vår debattartikel https://www.sydostran.se/insandare/debatthavsbaserad-vattenkraft-behovs-b027de4c/
Det var allt för nu. Trevlig helg!
Jens
Snö. Kyla. Så ska det vara i februari. Vi ses i skidspåret!

