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Hej kärnkraftsmotståndare!  2014-08-13 

 

TORGDAG LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 

Kl. 10 – 14 på STORA TORGET I KARLSTAD 

Vi finns där med infotältet, böcker och material. 

Välkommen att delta eller kom bara förbi och prata och ta en kopp te eller saft! 

OBS! Inställes vid dåligt väder. 

 

FRÅGA POLITIKER I VALRÖRELSEN! 

Karlstads kommun har aktier i Oskarshamns kärnkraftverk (OKG). Hittills har de gett ett bra 

tillskott i kommunens kassa, men nu står de gamla reaktorerna på tur att avvecklas. 

Avveckling och rivning innebär enbart kostnader under oöverskådlig tid– vad kommer detta 

att innebära för Karlstads kommun? Vi har inget svar på denna fråga, men alla politiska 

partier borde se till att ha det! 

Något annat man kan fråga är varför ägarna av kärnkraftverk bara behöver stå för 3 miljarder 

vid en kärnkraftsolycka som i värsta fall kan kosta tusentals miljarder...  

Eller fråga om din kommun har en plan för en större kärnkraftsolycka – som vi vet känner 

radioaktivitet inga gränser... 

Fler frågor till politiker hittar du på VmKs hemsida: www.varmlandmotkarnkraft.se. Säkert 

har du fler och andra frågor – ställ dem nu i valrörelsen! 
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ETT EXTREMT DYRT OCH LIVSFARLIGT SÄTT ATT 

VÄRMA VATTEN - bok om kärnkraft av Åsa Moberg 

Karlstads bibliotek den 30 september.  

Ett samarbete mellan Karlstads bokcafé, Karlstads bibliotek och Värmland mot 

Kärnkraft.  

Boken, som kom ut i mars i år, har bidragit till att sätta fart på debatten i Sverige igen och har 

fått stor uppmärksamhet. Bland annat visar den med gedigen dokumentation hur aningslös 

man var och hur frågor som slutförvar och avfallshantering över huvud taget inte fanns med i 

kalkylerna när man startade med kärnkraft på 50- och 60-talet. Nu står vi i slutändan av 

processen, med åldrande reaktorer som ska tas om hand så att människor och natur inte 

kommer till skada – för all framtid!  

Ett utdrag ur boken, publicerat i Helsingborgs Dagblad i februari kan läsas här: 

http://hd.se/kultur/2014/02/16/barseback-ska-vack-men-hur/ 

 

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. 
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