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Krigsvinter i antågandeKrigsvinter i antågande

Det finns ungefär 2 miljoner småhus i Sve-
rige. Hur många som ligger i elzon 3 och 

4 vet jag inte, men dessa kommer i vinter att 
försättas i ekonomiskt katastrofläge enligt 
uppgift från Stockholms handelskammare och 
elbolaget God El. Under vinterhalvåret ska de 
värst drabbade betala 17 000 kr/månad för elen 
om de gör slut på 20 000 kWh per år. Det är ca 
13 000 kr/månad mer än de hittills betalat. 

Hur är det tänkt att detta ska gå? Vilka har 
85 000 – 90 000 i reserv bara för att lägga 

extra på vinterns elräkningar? Hur många famil-
jer är staten beredd att offra på sin misslyckade 
hantering av landets kraftförsörjning. I septem-
ber var inflationen 9,7 procent. Den lär inte gå 
ner så länge Putins krig fortsätter. De drabbade 
kanske kan få ett amorteringsfritt lån av staten?

Nu närmast oroar sig landets skidorter för 
minskade inkomster pga höga elkostnader 

och galopperande inflation. Gör inte det, bered 

er i stället på att slå igen helt. Detsamma gäl-
ler övriga företag av olika karaktär. Även om 
vi hushållar aldrig så mycket med elen kom-
mer Sverige inte att kunna ”hålla hjulen igång” 
via konsumtion av varor och tjänster.  Allt för 
många människor kommer att drabbas av eko-
nomisk katastrof.  Sverige är kanske det land 
vars invånare är mest skuldtyngda i världen. 
Väldigt många har s.a.s redan levt upp det som 
de skulle ha levt på i morgon. Nu är det slut på 
att handla. Kanske går då inflationen ned, men 
det är ingen tröst för dem som fått livet raserat. 

Situationen börjar bli farligt lik hur det såg ut 
i världen i stort och i Tyskland i synnerhet, 

årtiondet före andra världskriget. Putin har verk-
ligen lyckats rubba världsordningen.

Det är sannerligen en krigsvinter som ligger 
framför oss. Precis som Magdalena An-

dersson varnade för.
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