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Danmark: Passagerarpulsen får finansiering även 2019!

I Danmark är Passagerarpulsen organisation för resenärerna. De finansieras från danska staten och har nu blivit
beviljade bidrag att fortsätta sin verksamhet även 2019.
”It is government funding but with a twist. In the Danish parliament 9 parties are represented. The present
government is rightwing consisting of 3 parties supported by a 4th party “Dansk Folkeparti” as the 3 parties
themselves do not have a majority. The parties which have granted Passagerpulsen the funding for 2019 are
however the previous leftwing government (3 parties) supported by “Enhedslisten” and “Dansk Folkeparti”. These
5 parties together have a majority and some funding that they can use for the benefit of better and cheaper public
transport. And that includes us.”
Vi gratulerar resenärerna i Danmark och hoppas på en framsynt riksdag och regering som under denna
mandatperiod ger möjligheter att bygga något likande i vårt land.
Christina Axelsson
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Sverige: Ingen ny regering, men ett nytt trafikutskott

Jens Holm (V), ny ordförande i
Riksdagens Trafikutskott

Ingen ny regering när detta Nyhetsbrev ges ut, men väl ett nyvalt trafikutskott.
Ordförande blir Jens Holm, Vänsterpartiet, Stockholms kommun. Han sitter i
Riksdagen sedan 2010 efter att 2006-09 varit EU-parlamentariker. Ursprungligen
från Matfors utanför Sundsvall, bor nu i södra Stockholm.
Även ledamot av EU-nämnden
Övriga ordinarie ledamöter i Trafikutskottet är:
Socialdemokraterna Anna-Caren Sätherberg, Jämtlands län; Jasenko Omanovic,
Västernorrlands län; Teres Lindberg, Stockholms kommun även suppleant i EUnämnden; Johan Büser, Göteborgs kommun, Elin Gustafsson, Skåne läns södra
Moderaterna: Jessica Rosencratz, Stockholms kommun; Edward Riedl,
Västerbottens län; Sten Bergheden, Västra Götalands län; Anders Hansson, Skåne
läns södra
Sverigedemokraterna: Jimmy Ståhl, Västra Götalands län, norra; Thomas Morell,
Gävleborgs län; Patrik Jönsson, Västra Götalands län södra
Centerpartiet: Anders Åkesson - Vice ordförande, Kalmar län
Kristdemokraterna: Magnus Jacobsson, Västra Götalands län, norra
Liberalerna: Helena Gellerman, Västra Götalands län, västra
Miljöpartiet: Emma Berginger, Skåne läns södra

