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Stockholms län

Kommunpampar med värsta bilarna
Mitt i har kartlagt vilka fordon länets
kommuntoppar äger. Och det är
stora skillnader i hur mycket koldioxid de släpper ut.
– En politiker tjänar relativt bra
och har råd att köpa en miljövänlig
bil, menar Martin Prieto Beaulieu,
generalsekreterare på Gröna bilister.
lKartläggningen visar att flera politiker kör törstiga bilar med stort klimatavtryck. Knappt en handfull kör hybridbil, som kan drivas med el eller etanol.
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, äger
tre fordon som drivs med bensin.
– Det kommer sig av att vi har 10–15
år gamla bilar som vi kört nästan ända
sedan de var nya. Det finns ett värde i
att inte skrota bilar utan att använda
bilarna och hålla dem vid liv.
Anna König Jerlmyr (M), KS-ordfö-

rande i Stockholms stad, är en av sex
politiker som inte äger en bil.
– Jag åker kollektivtrafik, promenerar och åker taxi när jag rör mig i Stockholm. Men vi har en bil i familjen som vi
använder vid längre resor.
Martin Prieto Beaulieu är generalsekreterare på den ideella föreningen
Gröna bilister. Han anser att politiker
måste föregå med gott exempel.
– En politiker tjänar relativt bra och
har råd att köpa en miljövänlig bil, en
etanol- eller gasbil, laddhybrid eller elbil. Alternativt att gå med i en bilpool eller hyra bil. Däremot kan man inte kräva att de ska köpa en elbil för miljoner,
säger Martin Prieto Beaulieu.
Anders Gustafsson
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Harry Bouveng (M), Ny
näshamn: Äger fem fordon, varav en bensindriven
Landrover defender från
2015. Koldioxidutsläpp:
295 gr/km. Äger även en
Landrover rangerover, en
Audi B8 A4 allroad quattro,
och två Alfa romeo.
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Olov Holst (M), Sigtuna:
3
Äger fyra fordon, varav en
bensindriven Opel insignia
sports tourer från 2017.
Koldioxidutsläpp: 203
gr/km. Äger även en avställd
och anmäld stulen Kymco
super 9A/C (moped) och
två terrängskotrar.
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Anita Mattsson (S)
Tyresö: Äger en Lexus
RX400H från 2007.
En hybridbil som går
på bensin och el. Koldioxidutsläpp: 192
gr/km vid blandad körning.
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Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro: Äger tre fordon, varav en dieseldriven
Volvo V70 från 2014. Koldioxidutsläpp: 164 gr/
km. Äger även en avställd
Porsche 911 Carrera
(2002) och en Volvo XC90
(2017). Båda bensindrivna.
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... och här är resten av listan
7. Parisa Liljestrand (M), Vallentuna: Äger en
Mazda MX-5 (2013), Toyota corolla verso (2003),
Toyota yaris, (2004), alla tre bensindrivna.
8. Michaela Fletcher (M), Åkersberga: Äger en
bensindriven Audi A5 (2009) och en moped Baotian BT-retro (2006).
9. Emma Feldman (M), Järfälla: Äger en Skoda
Octavia (2011). Flexbränsle.
10. Ebba Östlin (S), Botkyrka: Äger en bensindriven Volvo XC40 (2018).
11. Mats Gerdau (M), Nacka: Äger en dieseldriven
Volvo S40 (2012).
12. Lennart Kalderén (M), Salem: Äger en dieseldriven Volkswagen tiguan (2017).
13. Erik Andersson (M), Täby: Äger en dieseldriven Volvo XC60 (2017).

14. Meeri Wasberg (S) Haninge: Äger en
Mini mini cooper D clubm (2009). Diesel.
15. Bino Drummond (M), Norrtälje
Äger en dieseldriven Audi Q5 (2018).
16. Boel Godner (S), Södertälje
Äger en bensindriven Kia rio (2018)
17. Daniel Källenfors (M) Lidingö
Äger en dieseldriven BMW 520D xdrive (2019).
18. Henrik Thunes (M), Sollentuna
Äger en dieseldriven Audi A4 avant (2014)
19. Pehr Granfalk (M), Solna
Äger en dieseldriven Renault megane (2012)
20. Oskar Weinmar (M) Upplands Väsby
Äger en bensin/el-driven Toyota auris (2012).
21. Deshira Flankör (M) Värmdö
Äger en eldriven Tesla model 3 (2019).

Fotnot: KS-ordförandena har rangordnats utifrån koldioxidutsläpp från deras ”värsta” bil. Källa: Transportstyrelsen

Adam Reuterskiöld
(M) Ekerö: Äger fyra
fordon, varav en
dieseldriven Citroen
c-crosser 156HD från
2008. Koldioxidutsläpp: 194 gr/km.
Äger även tre avställda motorcyklar.
Daniel Dronjak (M),
Huddinge: Äger en
bensindriven Honda
accord tourer från
2011. Koldioxidutsläpp: 175 gr/km.
Äger även en moped
av märket Baotian
BT-classic (2007).

De äger ingen bil
w Bob Vållberg (NP) Nykvarn
w Malin Forsbrand (C), Vaxholm
w Hanna Bocander (M), Danderyd
w Peter Schilling (S), Sundbyberg
w Anna König Jerlmyr (M),
Stockholm
(Alla utom Bob Vållberg har tillgång
till bil genom anhöriga
eller arbetet.)

