Möja, 2022-05-06
Hej alla,
Skriver från ett soligt Möja. Delar av Stockholms skärgård är verkligen glesbygd med stor
potential för ett hållbart leverne. Jag ser fram emot när öarna kan trafikeras av tysta och
utsläppsfria elfartyg och elen produceras med hjälp av solceller och havsbaserad vindkraft.
För ett per år sedan ett onåbart scenario, idag fullt möjligt i närtid. Men då måste vi ha en
politik som understödjer detta.
Hållbar jordbrukspolitik
Igår frågade jag Annika Strandhäll (S) om varför Sverige har tagit fram förslag till ny
jordbrukspolitik som är i strid med våra miljö- och klimatmål. Så till den grad att vi nu fått
EU på oss. Och se där, hon öppnar för att göra förbättringar. Se mer
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H9C120220505fs
Cykelpolitik
Igår debatterade vi också cykelpolitik. Det borde vara en självklarhet att staten finansierar
utbyggnad av cykelinfrastruktur på samma sätt som man gör när man bygger järnväg och
bilvägar, men så sker inte idag. Mycket mer skulle kunna göras för att få fler att cykla. Du kan
se debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-omforslag/cykelfragor_H901TU11
1 maj
Vilken fin 1 maj det blev! Missade ni mitt tal kan ni läsa det här
https://jensholm.se/2022/05/01/1-maj-2022/
Bryssel och Sundsvall
Nästa vecka arbetar jag dels i Bryssel och på torsdag i Sundsvall. I Sundsvall ska jag tala på
taxiförbundets konferens, studera planerna för Nya Ostkustbanan och hålla i ett
lunchseminarium. Är du i Sundsvall på to, kom gärna förbi Storgatan 56
https://www.facebook.com/events/5020536241386588
Ingen export till krig
Stopp för vapenexport och hårdare kontroll mot produkter som kan användas i krig. Läs vår
motion: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-avprop-202122209-forstarkt_H9024695
Gruvindustrin måste ta miljöansvar
Gruvor måste ta ansvar för hela miljöpåverkan, annars ska inte tillstånd ges. Läs vår motion
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop202122219-ordning-och_H9024669
Det var allt. Trevlig helg!
Jens
Noterar att det borgerliga styret+MP i Region Stockholm beslutat om gratis kollektivtrafik för
unga nu i sommar. Äntligen!, säger vi i Vänsterpartiet som drivit denna reform länge. Att ta
bussen till badstranden ska inte vara en plånboksfråga.

