
Enskede, 2022-01-28 

 

Hej 

Igår meddelade miljöminister Annika Strandhäll (S) att de ger tillstånd för att lagra 

kärnkraftsavfallet i Östhammar. 12 000 ton radioaktivt avfall ska placeras i kopparkapslar 

som ska hålla i minst 100 000 år. Men fortfarande finns många frågetecken och regeringen 

borde, med hänvisning till försiktighetsprincipen, reda ut alla oklarheter innan man går vidare 

med den här metoden. Ett så här viktigt beslut måste få ta tid. Jag är också rädd för att 

regeringens beslut nu tas som intäkt för att kärnkraften är säker och att vi kan bygga ny, det är 

precis vad Moderaterna har sagt efter beslutet. 

 

Kom till rätta med laddorättvisan 

Danderyd har fått mer pengar till laddstolpar än hela Västernorrlands län, trots att den senare 

har sju gånger fler invånare. Det finns helt klart en orättvisa i regeringens stöd på 1,7 

miljarder till privata laddstolpar. Jag lyfte frågan igår med inframinister Tomas Eneroth (S) 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H9C120220127fs  

 

Varför flyget, men inte tåget? 

Staten får subventionera flygbolaget SAS, men en inte järnvägsbolaget Green Cargo. 

Oacceptabel prioritering av EU. Sverige måste agera i Bryssel.  

https://www.europaportalen.se/content/holm-efter-eu-beslut-regeringen-bor-sla-naven-i-

bordet  

 

Mer om Green Cargo 

Sverige måste agera i Bryssel för att rädda Green Cargo. Jag uttalar mig 

https://jarnvagar.nu/hard-kritik-mot-regeringen/   och 

https://www.europaportalen.se/content/holm-efter-eu-beslut-regeringen-bor-sla-naven-i-

bordet  

 

Ompröva dyra motorvägar 

Regering och Trafikverket måste bli öppnare med att redovisa eventuella kostnadsökningar i 

infrastrukturplaneringen. Regeringen måste också vara beredd att ompröva planer på 

storskaliga kostnadsdrivande och klimatskadliga infrastrukturprojekt, som i exemplet 

motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Det är en del av innehållet ni vår motion 2021/22: 

4375.  

   Läs den här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-

anledning-av-skr-20212280-riksrevisionens_H9024375  

 

Varför får Huawei stämma Sverige? 

Kinesiska mobiljätten Huawei fick inte tillstånd att bygga ut 5G i Sverige. De överklagade 

beslutet i svensk domstol och förlorade. Nu får de chansen igen i en obskyr bolagstribunal och 

hoppas kunna hösta in 5 miljarder i kompensation. Av VÅRA pengar. Bolagens 

investerarskydd måste bara bort.  

   Jag uttalar mig i Flamman http://flamman.se/a/kinesiska-mobiljatten-stammer-sverige  

 

Tisdag 1/2 två viktiga interpellationsdebatter, trol efter kl 18.00 och framåt. Titta gärna på 

riksdagen.se (webb-tv): 

 

Få ordning på laddkrånglet, mot Kashayar Farmanbar (S) 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/betalsystem-for-

publika-laddpunkter_H910279 

 

Skogen, biologisk mångfald och klimatomställningen, mot Anna-Caren Sätherberg (S) 

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

klimat-och-biologisk_H910260  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Kan Sverige upprepa handbollsbragden från matchen mot Norge? Ikväll mot Frankrike får 

vi se. Jag håller tummarna. 
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