
Värmland mot Kärnkraft
www.varmlandmotkarnkraft.se

kontakt@varmlandmotkarnkraft.se
www.facebook.com/groups/fkvrkd/

Bankgiro 136 8695

Kärnkraften:
Dyr, farlig och onödig!

 

Manifestation
3 år efter Fukushima

Soltorget Karlstad, 15 mars 2014 kl. 13:00

Ingrid Ranke (Värmland mot Kärnkraft)
Stina Bergström (riksdagsledamot MP)

Kent Persson (riksdagsledamot, energipolitisk
talesperson V)

Jonas Gunnarsson (riksdagsledamot S)
Daniel Bäckström (C Värmland)

Sigrid, Olivia och Matilda (Grön Ungdom
Värmland)

Föreningen Värmland mot Kärnkraft i samarbete med
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet, Ung Vänster, Grön Ungdom, Fältbiologerna,

Vänsterns Studentförbund m.fl. 
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Program
 11.00 Bokbord och information
 12.45 Blå Björk Samspel
 13.00 Officiell start med prominenta talare från alla

partier som har avveckling av kärnkraft i sitt
program!

     Satir om ”Det absolut optimala slutförvaret!”

Till 15.00 finns vi på plats med information och
aktiviteter

Dessutom
 - Kaffeservering 
 - ”Ät upp ett kärnkraftverk” 
 - Händelser med dansgruppen JordenSalt 
 - Informationsmaterial (böcker, broschyrer m.m.

om kärnkraft och förnybar energi)

11 - 24 mars
Utställning, Karlstads bibliotek:

”Visst går det - från kärnkraft till
förnybar energi”

Utställningen har aktualiserats och tendensen att
kärnkraft blir dyrare och förnybar energi allt billigare har
ytterligare bekräftats. Du som inte sett den - gör det! Du
som såg den då - kom och uppdatera dina kunskaper!

Har du frågor? Mejla till:
kontakt@varmlandmotkarnkraft.se

Program
 11.00 Bokbord och information
 12.45 Blå Björk Samspel
 13.00 Officiell start med prominenta talare från alla

partier som har avveckling av kärnkraft i sitt
program!

     Satir om ”Det absolut optimala slutförvaret!”

Till 15.00 finns vi på plats med information och
aktiviteter

Dessutom
 - Kaffeservering 
 - ”Ät upp ett kärnkraftverk” 
 - Händelser med dansgruppen JordenSalt 
 - Informationsmaterial (böcker, broschyrer m.m.

om kärnkraft och förnybar energi)

11 - 24 mars
Utställning, Karlstads bibliotek:

”Visst går det - från kärnkraft till
förnybar energi”

Utställningen har aktualiserats och tendensen att
kärnkraft blir dyrare och förnybar energi allt billigare har
ytterligare bekräftats. Du som inte sett den - gör det! Du
som såg den då - kom och uppdatera dina kunskaper!

Har du frågor? Mejla till:
kontakt@varmlandmotkarnkraft.se


