
Enskede, 2022-08-26 

 

Hej alla, 

Läste just att två tredjedelar av Europas yta nu är utsatt för torka. Klimatkrisen blir allt mer 

påtaglig. Kan vi få valet att handla om just det, hur vi ska säkra goda liv för våra barn och 

barnbarn på denna planet? Forskaruppropet i Aftonbladet handlar om just det. Läs det 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KzQgly/nog-nu-politiker-ta-klimatkrisen-pa-allvar  

 

V = järnvägspartiet 

Se våra svar hos Järnvägsfrämjandet. Vänsterpartiet är helt klart Sveriges bästa järnvägsparti. 

https://jensholm.se/2022/08/24/v-basta-jarnvagspartiet/ 

 

V = cykelpartiet 

Ännu en partijämförelse där Vänsterpartiet får full pott - Cykelfrämjandets valgranskning. 

Vänsterpartiet vill öka investeringarna i cykelinfrastruktur, handlingsplan för ökad cykling, 

underlätta för cyklister i trafiken, sänkt bashastighet i städer och mycket annat. När du väljer 

parti och vill ha en bättre cykelpolitik - håll till vänster. 

https://jensholm.se/2022/08/26/cykelpolitik-hall-till-vanster/  

 

Nyliberalism = mer byråkrati 

Läser i Dagens Industri att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) beslutat att två 

myndigheter nu får till i uppdrag att övervaka Trafikverkets upphandlingar. Det här är ett 

tydligt exempel på att avregleringar leder till ökad byråkrati. Det är ett jättestort problem att 

Trafikverket inte bedriver något järnvägsunderhållsarbete alls, allt är utlagt på externa företag. 

Men en bättre lösning vore att bedriva underhållsarbetet i egen regi: billigare, bättre och vi 

slipper byråkratin.   

https://www.di.se/nyheter/kostnadsjakt-pa-trafikverket-far-tva-overvakare/  (trol låst). 

 

Få ordning på tågkaoset 

Nu får det vara slut på marknadsexperimentet inom järnvägen. Läs vår artikel i Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8Q3P52/v-privatiseringar-ledde-till-tagkaos-i-sverige  

 

Mobilitet – en rättighet 

Min senaste krönika i Syre 

https://jensholm.se/2022/08/21/lat-alla-kunna-rora-sig-fritt/  

 

Valkampanj 

Imorgon kampanjar jag på hemmaplan i Enskededalen (kl 11.15), senare på Kulturfest i Järna. 

På må och ti är jag i Gävleborg och kampanjar. Är du i trakterna av Gävle, Hudiksvall, 

Bollnäs m m kom gärna förbi. 

 

Vänsterpartiet största parti bland psykologer 

Sveriges psykologer kan ju inte ha fel, eller hur?  

https://psykologtidningen.se/2022/08/24/vanstern-dominerar-bland-psykologer/  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

Nu kommer regnet och därefter höstkantarellerna. 
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