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KOM MED PÅ PROMENAD MOT KÄRNKRAFT 1 MAJ!
Föreningen Värmland mot Kärnkraft är partipolitiskt oberoende, men vi vill gärna se till att finnas
på plats med flaggor och flygblad när många politiskt intresserade människor är ute på stan.
Vi träffas på Soltorget, korsningen Drottninggatan – Västra Torggatan torsdag 1 maj kl 12.45. Du
hittar oss där solflaggan syns, på olika ställen i stan fram till ca kl 15.
Vi går runt i mindre grupper, delar ut flygblad och pratar med folk. Det kommer att vara två första
maj-möten och vi går förbi båda. Det är enkelt, roligt och ett sätt att göra skillnad och påverka.
Ingen behöver gå ensam. Alla kan vara med i den omfattning man vill.

FEST DEN 2.5
Välkommen till fest med Värmland mot Kärnkraft den 2 maj!
Manifestationen mot kärnkraft den 15 mars i Karlstad blev tack vare gott samarbete väldigt lyckad.
Efteråt var alla arrangörer väldigt trötta men nu har vi vilat oss lite och tycker att det är dags att fira
våra framgångar. Kärnkraften är långt ifrån avvecklad, så det finns mycket kvar att göra, men
tillsammans har vi lyckats få upp kärnkraftsfrågan i dagsljuset – åtminstone i Värmland. Det måste
firas!
Föreningen Värmland mot Kärnkraft bjuder därför in till FEST fredagen den 2 maj kl 18 i
Norrstrandskyrkans församlingshem, adress: Drottning Kristinas väg 7, Karlstad. Här är en
karta: http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=7784088&query=norrstrands%20kyrka
Välkomna är alla som hjälpte till på manifestationen samt alla intresserade, medlemmar och ickemedlemmar, gamla och nya och ni som kanske bara är nyfikna på vilka vi är och vad vi gör. Tanken
är att vi ska ha en gemensam kväll där vi lär känna varandra, spånar kring framtida aktiviteter,
träffas och har trevligt.
Vi bjuder på vegetarisk soppa, smörgås och "Atomkraft - nej tack" –tårta!
Alla är välkomna, men det är viktigt att du anmäler dig så att vi kan planera med mat och fika.
Svara på Nyhetsbrevet eller skicka ett mejl till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se Gör det före den
30 april. Ange om det finns någon kost du inte tål eller om du har speciella behov, t.ex. av
tillgänglighet. Meddela också om du vill ta med ditt/dina barn, så kan vi se om vi kan hitta
anpassade aktiviteter för dem!
Välkomna!

NYHETER
Samla namn för ett kärnkraftsfritt Bottenviken!
Runt hela Bottenviken pågår ett intensivt arbete för att stoppa det planerade bygget av ett nytt
kärnkraftverk i Pyhäjokki på den finska sidan. Föreningen Värmland mot Kärnkraft står bakom en
skrivelse till Naturvårdsverket angående miljökonsekvenserna.
Ännu viktigare är en stark folkopinion och där kan just du bidra!
Nätverket "Ett kärnkraftsfritt Bottenviken" har startat en stor namninsamling riktad till finsk
regering och riksdag inför behandlingen av Fennovoimas ansökan om komplettering av 2010 års

principbeslut om att tillåta ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki.
Namninsamlingen kommer också att användas för att påverka svenska politiker. Det finns inga
geografiska begränsningar för att skriva på! –
Skriv under och sprid länken:
http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken
Läget är kritiskt för Fennovoima då flera delägare hoppat av. Nu ska ryska statliga jättekoncernen
Rosatom rädda företaget med sina pengar och bli den enskilt största ägaren i företaget. Rosatom ska
dessutom leverera kärnkraftverkets reaktor och kärnbränsle.
Den 17 mars besökte en stor delegation från finska myndigheter och Fennovoima Luleå för att
informera och lugna allmänheten. De svar de gav på många frågor avslöjade stora brister i
Fennovoimas miljökonsekvensbeskrivning.

BLI MEDLEM!
Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Ditt
medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande och ett stöd för en framtid utan kärnkraft men
med förnybar energi.
Solhälsningar
Styrelsen
Bernhard Kuehn ordf. Tel. 0760-910808
Adam Maxe, Ingrid Ranke, Liv Jofjell, Rasheed Khan
Om det är någon som får detta mejl, men inte vill ha det, eller om ni vet någon som borde få detta
mejl, men inte fått det, är vi tacksamma att få veta det.
Skicka det gärna vidare till någon som du tror kan ha intresse.

