
Enskede, 2022-09-02 

 

Hej alla, 

Vilka siffror! Vänsterpartiet får drygt 15 procent i Stockholm i DNs senaste 

opinionsundersökning. Vi är på väg att bli näst största parti i huvudstaden. I sådana tider är 

det extra kul att stå på listan till Stockholms kommunfullmäktige. 

 

Eftertankens kranka blekhet 

Jag såg Moderaternas Ulf Kristersson nyligen. Han hade djupa veck i pannan och var inte så 

talför som han brukar. Är det eftertankens kranka blekhet som sakta sjunker in hos 

moderatledaren? Det är han som har tagit ett främlingsfientligt parti över tröskeln. Nu har det 

blivit största partiet på den konservativa sidan och slukar allt i sin väg. Att tämja ett monster 

är dömt att misslyckas. Därför är det så viktigt att alla röstar och att rösterna hamnar till 

vänster. 

 

Hållbar mobilitet 

Slutdatum för fossilbilar, satsningar på biogas, laddinfrastruktur i hela landet, satsningar på 

minskad bilism och ökad kollektivtrafik, gång och cykel. Vänsterpartiet kommer mycket väl 

ut i Gröna bilisters granskning över partiernas politik för hållbar mobilitet. Läs mer här 

https://gronamobilister.se/wp-content/uploads/2022/08/PM-Val-for-hallbar-mobilitet-2022-

1.pdf  

 

Trafikverket inte längre bilverket 

I Altinget berättar jag varför Trafikverket behöver ett uppdrag att arbeta med 

transporteffektivitet. https://www.altinget.se/infrastruktur/artikel/endast-tre-partier-vill-

skarpa-tonen-mot-trafikverket  

 

Billigare kollektivtrafik 

Halvera biljettpriserna i kollektivtrafiken. Vänsterpartiet föreslår nu ett statligt driftsstöd för 

att göra kollektivtrafiken billigare. Vi vill också ha ett statligt investeringsstöd för att bygga ut 

kollektivtrafiken i hela landet. Läs mer https://www.vansterpartiet.se/nyheter/bygg-ut-

kollektivtrafiken-och-halvera-biljettpriserna/  

 

Kärnkraften driftssäker? 

Nu kommer Ringhals reaktor 4 stå stilla hela hösten. Ett litet fel har upptäckts. Det är inget 

konstigt. Kärnkraftsreaktorer stoppas ofta av säkerhetsskäl, men också när det blir för varmt 

som i somras då franska reaktorer inte kunde kylas. Vi vet redan att kärnkraften är farlig, den 

är dyr och tar dubbelt så lång tid att bygga ut. Nu har vi återigen fått det svart på vitt att den 

inte är så driftssäker som vissa påstår. Bättre att satsa på 100 procent förnybart. 

 

Hudiksvall visar vägen 

I veckan besökte jag Hudiksvall. När SJ började köra snabba tåg till hälsingestaden blev det 

meningslöst att ha en egen flygplats, alla tog tåget. Nu har man äntligen fått en god 

användning för det gamla flygfältet. Bröderna Brink har monterat upp fem långa längor med 

solpaneler, 8000 kvm solceller alltså. Och mer kan vara på gång. Det blir förnybar energi för 

hundratals hushåll. Vilket fint exempel på hur vi kan använda gamla flygplatser. 

 

På gång 

Imorgon är jag på klimatfestivalen i Vinterviken, 15.00-16.00 

Må och ti: Falköping och Skara 
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Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Moderaterna i Stockholm har lovat att de inte ska sälja ut Östermalmshallen, men allt 

annat i stan. Egenintresset ljuger aldrig... 


