
Enskede, 2022-01-21 

 

Hej alla, 

Äntligen är en vecka av karantän över. Jag hade inte covid, dock en annan medlem av 

familjen. Under dessa sju dagar i karantän blev jag inte smittad. Det är iaf vad ett PCR-test 

och ytterligare ett snabbtest säger. Nog hade jag väntat mig att vi andra i familjen skulle bli 

smittade, men så blev det inte. Sars-Cov-2 är ett svårbegripligt virus... 

 

Lös laddkrånglet 

Jag skriver om laddkrånglet och att regeringen lätt skulle kunna lösa frågan. Varför händer 

inget? Läs mitt inlägg här: https://www.nyteknik.se/opinion/ministern-infor-nationellt-

betalsystem-for-alla-publika-elbilsladdare-7027608  

 

Debatt om laddkrånglet 

På tal om laddkrånglet kommer jag debattera frågan med den nye energiministern Khashayar 

Farmanbar (S), tisdag 1/2 vid 13.00. Läs min interpellation här: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/betalsystem-for-

publika-laddpunkter_H910279   

 

Debatt om skogen 

Efter den debatten kommer jag debattera vikten av att skydda mer skog både för klimatet och 

den biologiska mångfaldens skull med den nya landsbygdsministern Anna-Caren 

Sätherberg (S). Om du inte sett interpellationen innan finns den här: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/skogens-betydelse-for-

klimat-och-biologisk_H910260  

 

EUs marknadsfundamentalism – igen 

För ett och ett halvt år sedan ställde sig riksdagen bakom regeringens förslag om ett 

ekonomiskt stöd på 1,4 miljarder till statliga godsjärnvägsbolaget Green Cargo. Det var ett 

mycket viktigt stöd för att rädda bolaget som dessutom drabbats hårt av pandemin. Men nu 

har EU-kommissionen just sagt att stödet är i strid med EUs regler mot s k statsstöd.  

   Hade Green Cargo ägts av Wallenberg hade de fått backa upp företaget som de önskat. Och 

under pandemin har flygbolag beviljats statligt stöd till höger och vänster. Men när det gäller 

ett statligt tågbolag säger EU nej. Oacceptabelt.  

   Regeringen borde överklaga beslutet. Jag kommer lyfta frågan till infrastrukturminister 

Tomas Eneroth (S).   

 

Gör som Wales, stoppa motorvägar 

Nu ska jag snart lyssna på digitalt föredrag med Wales klimatminister. I Wales har man 

beslutat att stoppa bygget av ett antal motorvägar av klimatskäl. Här finns det något att lära av 

för Sverige! 

 

Trafikverkets förslag är provocerande 

Dessvärre föreslår Trafikverket nya dyra klimatskadliga motorvägar i förslaget till ny 

infrastrukturplan, påhejade av S-regeringen.  

Läs mitt debattinlägg. https://www.altinget.se/artikel/v-trafikverkets-forslag-ar-provocerande  

 

Mer mat av baljväxter 
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Nu händer det grejer på vegofronten. Ny fabrik för förädling av svenska baljväxter invigs. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/landsbygdsministern-inviger-sveriges-

forsta-proteinfabrik/  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Nu hoppas vi att snön får ligga kvar ett tag. 
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