Enskede, 2022-08-19
Hej alla,
Välkommen tillbaka efter några veckor av semester (hoppas jag). För min del har det varit tågluff till
Sitges, Spanien, bad på floden Rhen i Basel och en hel del vistelse i Stockholms skärgård. Men nu är
det full fart med valarbetet. Efter tolv år i riksdagen kandiderar jag inte längre där, men blir kanske
istället lokalpolitiker i Stockholms stad (jag står på plats 16). Annars blir det till att hitta ett jobb efter
den 11 september. Det blir spännande!
Syre och Flamman
Jag kommer också ägna en hel del tid till att skriva krönikor i tidningarna Syre och Flamman. Här kan
du läsa min senaste i Flamman, som lades upp bara för några minuter sedan.
http://flamman.se/a/jens-holm-kriget-mot-klimatforandringen-kommer-att-krava-blod-svett-och-tarar

Här hittar du min senaste text i Syre
https://jensholm.se/2022/08/06/alla-har-ratt-till-naturen/ En ny krönika där kommer förresten på
söndag.
På jensholm.se hittar du som vanligt allt annat jag skriver, bland annat alla krönikor i Syre och
Flamman.
Få ordning på tågkaoset
Bra att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger sig vilja få stopp på tågkaoset. Men det är
politiska beslut som verkligen kan ge resultat. Läs mitt öppna brev till honom.
https://jensholm.se/2022/08/19/tomas-eneroth-sa-far-du-ordning-pa-tagkaoset/
Valet
Valrörelsen lämnar annars en del övrigt att önska. Varför är t ex Sveriges Radios utfrågare så fixerade
vid vem som ska regera med vem? Är det inte politiken som ska granskas? Och än värre, de borgerliga
partierna – förutom C – gör nu allt för att anpassa sig till SD. Det som tidigare ansågs vara
främlingsfientligt eller högerextremt sägs nu öppet av M, KD och L. Jag menar, språktest för
tvååringar, obligatoriska adhd-tester mot vissa grupper och godtyckliga personkontroller mot de med
utländsk bakgrund... Jag hoppas, precis som Jonas Sjöstedt, att det fortfarande finns anständiga
borgerliga som sätter stopp för SD-normaliseringen. Läs hans text
https://www.dagensarena.se/opinion/den-anstandige-borgaren-avgor-valet/
Klimatet och valet
Jag talar i Ansgarskyrkan, Lidingö on 24/8 kl 19.00
https://www.facebook.com/events/560287519157248
Kom gärna!
Hur får vi tåget att gå i tid?
Jag deltar i onlinediskussion med de andra partierna, to 25/8 kl 12.00-13.00
https://fb.me/e/5u96AVQ7U
Lyssna gärna!
Valstugan, Högdalen, to 25/8 kl 16.00-17.00
Det var allt för nu. Trevlig helg!
Jens
Nu hoppas vi på regn.

