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Vår förening startades 2011 som en reaktion på reaktorkatastrofen i Fukushima i
Japan och insikten att en härdsmälta kan inträffa överallt, även i Sverige.
På den tiden planerade kärnkraftsföretagen, d v s Vattenfall, Eon och Fortum, att
alla gamla reaktorer skulle moderniseras och leverera el i minst 60 år. Alliansens
energiuppgörelse tillät bygge av nya kärnkraftverk. Den vanligaste frågan vi fick
ute på stan var: ”Men vad ska vi ha i stället?”
På drygt tre år har läget helt förändrats!





Att uppgradera gamla kärnkraftverk har visat sig dyrare och svårare än
beräknat och nu har ägarna (Eon, Fortum, Karlstads kommun m fl.)
beslutat att helt stänga Oskarshamn 1 i stället. Det är inte otänkbart att
fler kommer att följa efter.
Marknaden tror inte längre att ny kärnkraft kan bli lönsam. Den nya
regeringen har gått till val på att inga nya kärnkraftverk ska byggas.
Kunskapen om att förnybar energi är något att räkna med och att det är
där nutidens mest spännande utveckling sker, har äntligen nått den
offentliga debatten.

Så vilka utmaningar står vi nu inför? Samhällets behov av el får varken
leda till en klimat- eller en kärnkraftskatastrof. Hur kan vi bidra till det?
Välkommen till:

STRATEGIMÖTE
Tisdag den 18 november 2014, kl 18.00 i rum 216 på Gjuteriet,
Verkstadsgatan 1 i Karlstad (bakom Nöjesfabriken)
Vi bjuder på fika med smörgås.

Exempel på möjliga scenarier att diskutera:








Kärnkraften kommer att avveckla sig själv av ålders- och ekonomiska
grunder. Men det kommer nog att gå segt för de reaktorer som inte är 40
år gamla än. Eftersom de också är farliga, fortsätter att producera avfall
och hindrar utbyggnad av förnybar energi är det fortsatt viktigt att snabba
på avvecklingen.
Kärnkraftsföretag kommer att försöka välta över kostnaderna för
avveckling, rivning och slutförvar på allmänheten. Avfallsfonden kan i dag
inte ens täcka de hittills beräknade kostnaderna för rivning och slutförvar.
Kärnkraftsaktierna kan komma att bli en dyr affär för Karlstads kommun.
Det finns inget slutförvar, varken i Sverige eller i resten av världen. Om
den för Sverige planerade metoden duger diskuteras fortfarande.
De stora elbolagen kommer att vilja behålla sin makt. Förnybar el är
småskalig och kan ägas av många. Den motsättningen kommer att
skärpas.

Du har säkert fler och andra tankar – kom den 18 november och dela
med dig av dem, bidra med din kunskap och dina åsikter!

PROTESTER MOT RADIOAKTIVA TRANSPORTER I
TYSKLAND
I somras deltog Ingrid Ranke från Värmland mot Kärnkraft i en Anti-nuclearcamp i Kiel i Tyskland. Läs hennes berättelse här:
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/141022-inte-en-lugn-minut-foratomindustrin.html

BLI MEDLEM!
Föreningen Värmland mot Kärnkraft är helt ideell och det vi gör finansieras
främst med medlemsavgifter. Vi står oberoende i förhållande till andra partier
och organisationer, men samarbetar gärna med andra när det gäller konkreta
enstaka aktiviteter. Därför är ditt stöd viktigt!
Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande
50 kr.
Bankgiro 136-8695, glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan.
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