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LYCKAD BIBLIOTEKSKVÄLL MED ÅSA MOBERG 

Till detta och framtida nyhetsbrev hälsar vi särskilt alla er välkomna, som skrev på 
vår kontaktlista i samband med Åsa Mobergs besök på Arenan i Karlstad den 30 
september. Åsa Moberg presenterade sin läsvärda och mycket grundliga bok om 
kärnkraft: ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten” och diskuterade med 
publiken som uppgick till ett 60-tal personer. Det blev ett lyckat samarbete mellan 
Karlstad Bokcafé, Karlstads bibliotek och Värmland mot Kärnkraft. Några bilder kan 
ses på vår hemsida: www.varmlandmotkarnkraft.se  

 

KORT RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 

Några dagar tidigare, den 26 september, hade föreningen sitt fjärde årsmöte. 
Föreningen Värmland mot Kärnkraft (VmK) grundades formellt den 25 september 
2011, efter reaktorkatastrofen i Fukushima i Japan. Det var alldeles för tyst när det 
gällde kärnkraft i Sverige, trots den oerhörda katastrof som inträffat, och vi ville ändra 
på det. 

Årsmötet inleddes med Greenpeaceaktivisten Daniel Zetterström, ursprungligen från 
Karlstad, som var med när Greenpeace den 5 mars i år obehindrat tog sig in på 
Oskarshamns kärnkraftverk och hängde upp ett “pensionsbesked”. Daniel berättade 
hur aktionen gick till och att den genomfördes för att fästa uppmärksamheten på att 
driften nu överskridit de 40 år reaktorn byggts för och att riskerna för en allvarlig 
olycka ökar med åldern. Läs mer på: 
http://www.greenpeace.org/sweden/se/Karnkraft/aktion-oskarshamn 
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Det blev sedvanliga årsmötesförhandlingar med några förändringar i styrelsen. Den 
mesta tiden ägnades åt tankar och idéer kring kommande aktiviteter. VmK kommer 
att fortsätta att kritiskt granska kärnkraften och föra fram de ofarliga och numera 
också billigare förnybara alternativen. Det blir en Fukushima-manifestation i mars 
2015. Vi satsar på att finnas ute på stan och fortsätter med torgdagar, nästa gång i 
Kristinehamn! 

 

TORGDAG I KRISTINEHAMN  

LÖRDAG 18 OKTOBER KL 10 – CA 14 

VmK kommer att finnas med solflaggor och infotält på Södra Torget. 

Välkommen att vara med eller kom förbi för en pratstund och en fika! (Obs! 
Inställes vid dåligt väder) 

 

NYHETER 

Läget i kärnkraftsdebatten har ändrats, dels genom nya regeringens program, 
men framför allt genom att flera tunga aktörer som t ex Svenska kraftnäts 
generaldirektör Mikael Odenberg nu går ut och förklarar att ny kärnkraft är en utopi 
eftersom den blir alldeles för dyr – något som alla som kritiskt granskat kärnkraften 
länge har kunnat konstatera. Ett av de senaste utspelen är 
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) utspel om att de äldsta reaktorerna(!) ska 
beviljas dispens från EUs skärpta säkerhetskrav - av ekonomiska skäl! Läs DN-
debatt den 9 oktober: http://www.dn.se/debatt/karnkraftsmyndighet-kringgar-
sakerhetskrav. VmK måste förstås ta ställning till allt som händer och hoppas att fler 
vill vara med i den diskussionen. Därför kommer vi att bjuda in till ett ”strategimöte” 
längre fram. 

 

Har du skrivit på för ett kärnkraftsfritt Bottenviken? Finland vill bygga ett nytt 
kärnkraftverk tillsammans med det ryska kärnvapenföretaget Rosatom i 
Pyhäjokki, bara 15 mil från den svenska kusten. Stöd motståndet i Bottenviken!  

http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken 
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BLI MEDLEM! 

I och med årsmötet den 26 september inleds vårt nya verksamhetsår. Vi tackar alla 
medlemmar som redan förnyat sitt medlemskap och hoppas 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.  

 

Solhälsningar 

Styrelsen 

Bernhard Kuehn ordf. Tel. 0760-910808 

Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Tågmark, Ingrid Ranke, Liv Jofjell 

 

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. 
 


