
Enskede 2021-09-17 

 

Hej alla, 

I veckan har riksdagen öppnats. Ett mycket viktigt parlamentariskt år står för dörren. Ekonomin ska 

startas upp efter pandemin, klimattoppmöte i Glasgow, förslaget till statsbudget presenteras på 

måndag, vi lär få en ny statsminister och snart drar valrörelsen igång. Spännande! Läs gärna mer: 

https://jensholm.se/2021/09/14/riksdagen-oppnad-2021-2022/  

 

Bryter regeringen mot lagen för Cementas skull? 

Regeringen vill skräddarsy miljöbalken för ett enda bolag, Cementa. Nu har lagrådet avfärdat förslaget 

som i strid med våra grundlagar. Det borde väl regeringen lyssna på? Nästa vecka får vi se. Då ska 

regeringen nämligen lägga fram sitt förslag till riksdagen. Inte ska väl Sveriges näst största utsläppare 

få en gräddfil i lagstiftningen, S och MP? 

 

Bygg inte nya motorvägar 

Regeringen har en unik möjlighet att spara 11 miljarder kronor och se till att utsläppen minskar. Detta 

genom att INTE bygga den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Jag tog upp frågan med 

miljöminister Per Bolund (MP) vid riksdagens frågestund igår. Kommer Bolund verka för att 

motorvägen inte byggs? Se vårt meningsutbyte här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H9C120210916fs  

 

Effektivare järnvägsunderhåll i egen regi 

Hög tid att återföra järnvägsunderhållet till egen regi. Billigare, bättre och effektivare. Jag uttalar mig i 

Sekotidningen https://sekotidningen.se/nyhet/valloftet-fran-2014-om-mer-statligt-jarnvagsunderhall-

star-still/  

 

Rösta i kyrkovalet – rösta på ViSK  

Igår röstade jag i kyrkovalet. Det kan du göra ända fram tills på söndag. Gör det. Och rösta gärna för 

en solidarisk kyrka som tar miljöansvar (kyrkan är t ex en stor skogsägare). Rösta gärna på Vänstern i 

Svenska kyrkan, ViSK.  

 

Missa inte mitt föredrag: 

Onsdag 22/9 18.30  

Vilka politiska åtgärder krävs utifrån FNs senaste klimatrapport? Klimatföredrag – digitalt 

https://fb.me/e/24BzM2GZe  

 

Pandemin som möjlighet 

Köp gärna min bok, Pandemin som möjlighet. Du kan t ex köpa den från Akademibokhandeln 

https://www.akademibokhandeln.se/bok/pandemin-som-mojlighet-sa-blir-aterstarten-hallbar-och-

rattvis/9789187193651/  

 

Det var allt för den här gången, 

 

Jens 

 

P S Vad kallt det har blivit. Men det finns svamp i skogen. 
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