Enskede, 2021-06-11
Hej alla,
Vilken sommarvärme. Skolavslutningsdag. Och sista arbetsdagen den här veckan.
Den sociala och ekologiska dumpningen måste stoppas
Vad gör infrastrukturministern för att förhindra social- och ekologisk dumpning inom yrkestrafiken?
Jag frågar Tomas Eneroth (S) på riksdagens frågestund med anledning av SVTs avslöjande om illegal
s k cabotagetrafik i Sverige. Skrolla fram till min fråga och missa inte heller de andra viktiga frågorna
fr vänsterpartisterna Cissi, Hanna och Jessica. https://www.riksdagen.se/sv/webbtv/video/fragestund/fragestund_H8C120210610fs
Hur räddar vi klimatet?
Missade du samtalet igår mellan mig, Malin Björk (V) EU-parlamentariker och Isadora Wronski,
Greenpeace? Då kan du se det här https://fb.me/e/10kZavMMj En halvtimme med massa intressanta
frågor och konkreta omställningsförslag. Missa inte!
Körkort för vattenskoter
Äntligen är det dags för debatt och beslut om körkort för vattenskoter. Dessvärre träder lagen inte i
kraft förrän nästa år. Regeringen skyller på corona. Vi i V har också fått igenom att körkortskravet ska
utsträckas till alla snabbgående fordon till sjöss. Nu har ju regeringen ett år på sig att fixa det.
Debatten blir på ti kl 13.00 https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/arende/betankande/forarbevis-for-vattenskoter_H801TU12
Hållbarare regler om statsstöd
Äntligen ser det ut som att svenska regeringen agerar konstruktivt kring EUs förbud mot s k statligt
stöd. Det är pandemin och behovet av en hållbar återstart som ställer krav på ökat statligt agerande och
en mindre rigid tillämpning av EUs statsstödsregler. Läs mer:
https://jensholm.se/2021/06/10/statsstod-i-linje-med-klimatet/
Subventionera inte pälsindustrin
Nej, nej, nej, regeringen. Subventionera inte pälsindustrin, lägg ned den. Läs mitt och Elin Segerlinds
(V) inlägg i tidningen Syre. https://tidningensyre.se/2021/9-juni-2021/paus-i-aveln-racker-inteavveckla-minkindustrin/
Förbifart Stockholm drabbas vissa värre
Vi skriver om motorvägen Förbifart Stockholm och dess negativa konsekvenser särskilt för boende
kring norra Järva. Läs mer här: https://www.nyhetsbyranjarva.se/varfor-ska-jarvaborna-betala-forandras-bilakande/
Film om Sveriges dyraste motorväg
På tal om Förbifart Stockholm. Här en alldeles nyproducerad film där jag medverkar
https://youtu.be/qOIbDeEtYu0
Nolltaxa
Jag är med i ETC om nolltaxa i kollektivtrafiken. Det är möjligt bara man vill.
https://www.etc.se/ekonomi/sa-mycket-tjanar-du-pa-nolltaxa-i-kollektivtrafiken
Mälardalsrådet
Lyssna gärna på detta intressanta webbinarium som jag är med på https://www.malardalsradet.se/14juni-hur-starker-vi-samhallsnyttorna/
Protestera mot EUs köttsubventioner
Nu har du chansen att protestera mot de hundratals miljoner kronor som EU plöjer ned årligen i att öka
köttkonsumtionen. EU har öppnat för ett samråd kring säljfrämjande åtgärder på jordbruksområdet.

Gör din röst hörd och protestera mot de oetiska och klimatskadliga köttsubventionerna.
https://www.djurensratt.se/blogg/sag-nej-till-eus-marknadsforing-av-kott-nu-kan-du-gora-din-rosthord
Hög tid för köttskatt
På tal om kött... Ännu en rapport pekar på de stora vinsterna med att beskatta animaliekonsumtion
http://matochklimat.nu/klimatskatt-pa-animalier-minskar-utslappen-med-en-tiondel/
Nästa vecka
Måndag
Seminarium med Mälardalsrådet om samhällsnyttor vid infrastrukturplanering
https://www.malardalsradet.se/14-juni-hur-starker-vi-samhallsnyttorna/ (anmäl dig gärna!)
Tisdag
Debatt om körkort för vattenskoter (se ovan)
Torsdag
Seminarium om kollektivtrafiken efter pandemin
https://www.nobina.se/vad-hander-efter-pandemin/ (anmäl dig gärna!)
Riksdagsdebatt om den s k reduktionsplikten för vägtrafiken (eftermiddagen). Vi får igenom att
reduktionsplikten ska utredas bättre och förhoppningsvis sedan anpassas till vad den biologiska
mångfalden tål, d v s minskat användande av biobränsle.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/reduktionsplikt-for-bensin-ochdiesel-_H801MJU23
Fredag
Debatt om biogasbilar med Tomas Eneroth (S), riksdagen nån gång kring lunch. Biogas ska främjas,
inte motarbetas!
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/biogasbilars-status-sommiljobilar_H810792
Det var allt. Ha en fin helg,
Jens
P S Belgien vinner fotbolls-EM, så nu vet ni var ni hörde det först.

