
Vänsterpartiet svar

Jens Holm
Hej Tvärnit Södertörn,
Tack för era viktiga frågor. Se svar från mig och Vänsterpartiet nedan. De gäller också som
svar för hela Vänsterpartiet. Så, om ni inte får svar från alla V-ledamöter är det för att jag
svarar i deras ställe.
Lycka till med kampanjen! Vi håller gärna kontakten med er.

Jens Holm (V), riksdagsledamot, ordf trafikutskottet och klimatpolitisk talesperson

Vi vill därför ställa följande frågor till dig:

1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här
klimatkrisen?
Nej. Tvärförbindelse Södertörn äventyrar våra klimatmål och skulle sluka viktiga
investeringsresurser från andra viktigare projekt. Vi i Vänsterpartiet har lyft problemet med
motorvägen flera gånger.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/okade-utslapp-fran-vagt
rafiken_H610108
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-transporteffektivt-samhalle
_H8021313

2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt
som ska verkställas?
Ja. Vi i Vänsterpartiet har lyft det vid flertal tillfällen nu senast i motionen om
transporteffektivt samhälle (se ovan).

3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?
Ja. Vi i Vänsterpartiet kommer göra allt vi kan för att stoppa Tvärförbindelse Södertörn. Vi
kommer verka för en infrastrukturpolitik inom naturens ram och där våra klimatmål nås.
Se gärna vår debattartikel på temat:
https://www.mitti.se/debatt/debatt-skrota-tvarforbindelse-sodertorn-bygg-ut-jarnvagen-istallet/
repslb!gB6V1y20PYkklza8J2epCw/

Ulla Andersson
http://stockholmsstad.vansterpartiet.se/2019/12/05/skrota-tvarforbindelse-sodertorn-bygg-ut-j
arnvagen-istallet/

https://jensholm.se/2018/12/05/darfor-ska-tvarforbindelse-sodertorn-inte-byggas/

Skickat från min iPhone
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Lotta Johnsson Fornarve
Hej
Jag och Vänsterpartiet är emot detta vägbygge,. Ni kommer att få ett mer utförligt svar från
Jens Holm som är vår talesperson för dessa frågor och kan  frågorna mer i detalj.

Med Vänlig Hälsning

Lotta Johnsson Fornarve | Riksdagsledamot, Andre vice talman
Vänsterpartiet | Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm
Tel: 072-538 39 47
www.vansterpartiet.se

Gudrun Nordborg
Hej,
Tack för att ni engagerar er i denna viktiga fråga. Dessbättre känner jag mig fullkomligt trygg
med att jag och mina partikamrater kommer att göra vad vi kan för att förhindra att denna
motorväg blir byggd. Mina svar på frågorna:
1. Nej
2. Ja
3. Ja

Varma och hoppfulla hälsningar

Gudrun Nordborg | Riksdagsledamot
Suppleant i Justitieutskottet
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Tel: 070-340 91 05
www.vansterpartiet.se
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