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Hej kärnkraftsmotståndare! 2014-09-08 

När du röstar, glöm inte kärnkraftsfrågan! Inställningen till ett av mänsklighetens farligaste experiment säger 

mycket om politikers och partiers syn på hur framtiden ska se ut. Ta reda på vad de olika partierna vill i 

kärnkraftsfrågan och rösta rätt! Oavsett valutgång kommer Värmland mot Kärnkraft (VmK) dock att 

fortsätta arbeta med att lyfta frågan. Erfarenheten visar tyvärr att man inte ska lita på politiska resultat (inte 

ens en folkomröstning) utan att fortsatt kamp behövs ända tills sista reaktorn är stängd.  

Välkommen till Värmland mot Kärnkrafts höstaktiviteter som inleds med föreningens årsmöte den 26 

september. Som gäst har vi lyckats bjuda en aktivist som varit med om att klättra upp på taket till 

Oskarshamns kärnkraftverk – och som kommer att berätta om aktionen: 

VAD HAR GREENPEACE PÅ ETT KÄRNKRAFTVERK ATT GÖRA? 

Träffa aktivisten Daniel Zetterström som var med och hängde upp ett “pensionsbesked” på reaktorn i 

Oskarshamn den 5 mars i år. Han berättar varför han gjorde det och hur en sådan aktion går till.  

Därefter följer: 

ÅRSMÖTE FÖR  

FÖRENINGEN VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT 

PROGRAM: 

17.30   Greenpeaceaktivisten Daniel berättar om pensionsbesked för gamla reaktorer. 

18.00   Frågor och diskussion 

18.30   Ordentlig fika med smörgås - ingen behöver vara hungrig! 

18.45 – ca 20.30. ÅRSMÖTE. 

  

Datum och tid: Fredag den 26 september 2014 kl.17.30 

Gjuteriet (Studiefrämjandet), Rum 216, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad. 
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Förutom sedvanliga förhandlingar kommer årsmötet att handla om kommande aktiviteter och hur vi ska 

kunna påverka opinionen för att få kärnkraftsepoken avslutad. Är du intresserad av att veta vad VmK håller 

på med, är detta ett bra tillfälle att lära känna föreningen! På årsmötet har medlemmar rösträtt, men alla är 

välkomna att delta.  Den som vill kan också bli medlem på plats. 

Det går naturligtvis bra att enbart delta i den första programpunkten om Greenpeace, eller att enbart delta i 

det efterföljande årsmötet. 

Alla medlemmar kommer att få dagordning och verksamhetsberättelse tillskickade inom kort.  

Välkommen! 

  

Vi vill även avisera höstens nästa programpunkt tisdagen den 30 september: 

ETT  EXTREMT  DYRT  OCH  LIVSFARLIGT  SÄTT  ATT VÄRMA  VATTEN 

En bok om kärnkraft av Åsa Moberg 

Bibliotekskväll på Arenan, Bibliotekshuset i Karlstad, tisdag den 30 september kl. 19.10  

Samarrangemang: Karlstads bokcafé, Värmland mot Kärnkraft och Stadsbiblioteket 

Inträde 50 kr, medlemmar och studerande 30 kr, förköp: turistbyrån/kontaktcenter,  

tel. 054-540 24 70 

  

BLI MEDLEM! 

I och med årsmötet den 26 september inleds vårt nya verksamhetsår. Vi hoppas att du som redan är medlem 

vill förnya ditt medlemskap och att du som ännu inte är medlem vill göra slag i saken och bli det! 

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 dyr, farlig och onödig kärnkraft.  
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