
Enskede 2022-03-18 

 

Hej alla, 

Rysslands förfärliga krig påverkar oss på många sätt. Det mest effektiva sättet att stoppa 

Putins krigsmaskin är att sluta köpa hans olja och gas. Vi har tagit upp det mängder med 

gånger med regeringen. Jag gjorde det senast igår med energiministern, Khashayar 

Farmanbar (S). Jag tycker han gömmer sig bakom EU, eller vad tycker du? Se min fråga och 

hans svar här (scrolla fram till mitt namn): https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H9C120220317fs  

 

Mer debatt om rysk olja och gas 

Jag kommer att följa upp den här frågan med ministern i min interpellationsdebatt, ti 28/3. Läs 

mer:  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/importen-av-rysk-

fossil-energi_H910397  

 

Tack, hamnarbetarna 

Och stort tack till Hamnarbetarförbundet som vägrar befatta sig med ryska fartyg 

https://www.dn.se/sverige/fack-och-hamnar-kraver-att-ryska-fartyg-stoppas-det-ar-vidrigt/  

 

Biogasen – en del av lösningen 

Mer svenskproducerad biogas kan göra oss oberoende av den ryska fossilgasen. Det visar ny 

forskning. Tänker regeringen agera? Läs mer här https://jensholm.se/2022/03/17/stoppa-

putins-krig-oka-produktionen-av-biogas/  

 

Klimatpolitiska rådet: Gör mer för klimatet 

Delar fullt ut klimatpolitiska rådets kritik av regeringen. I den här takten kommer klimatmålen 

inte nås. Det är fjärde gången rådet granskar regeringen och det här är den sista rapporten 

innan valet (såvitt jag vet). Jag och flera andra kommenterar 

https://www.dn.se/vetenskap/kritik-mot-regeringen-efter-klimatpolitiska-radets-rapport-m-en-

rejal-sagning/  

 

En uppgörelse jag inte delar 

Vänsterpartiet har gjort upp med Moderaterna om sänkta priser för bensin och diesel. Som jag 

har skrivit på Facebook tycker jag inte att det är ett bra förslag. Kanske går det att förändra till 

det bättre? Hoppas det. 

 

Bygg ut vindkraften 

Vi skriver om vikten av att bygga ut vindkraften, lösa klimatkrisen, göra oss oberoende av 

Ryssland och att delar av intäkterna från vindkraften måste stanna i lokalsamhället. Läs vårt 

inlägg. https://jensholm.se/2022/03/18/lat-vinster-fran-vindkraft-stanna-i-kommunerna/  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Tipsar om senaste avsnittet av Klotet, P1. Mycket bra granskning av förslaget till ny 

infrastrukturplan. Bra medverkan också av Vänsterpartiets Tony Nycander. 

 

   

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H9C120220317fs
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H9C120220317fs
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/importen-av-rysk-fossil-energi_H910397
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/importen-av-rysk-fossil-energi_H910397
https://www.dn.se/sverige/fack-och-hamnar-kraver-att-ryska-fartyg-stoppas-det-ar-vidrigt/
https://jensholm.se/2022/03/17/stoppa-putins-krig-oka-produktionen-av-biogas/
https://jensholm.se/2022/03/17/stoppa-putins-krig-oka-produktionen-av-biogas/
https://www.dn.se/vetenskap/kritik-mot-regeringen-efter-klimatpolitiska-radets-rapport-m-en-rejal-sagning/
https://www.dn.se/vetenskap/kritik-mot-regeringen-efter-klimatpolitiska-radets-rapport-m-en-rejal-sagning/
https://jensholm.se/2022/03/18/lat-vinster-fran-vindkraft-stanna-i-kommunerna/

