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Hej kärnkraftsmotståndare, 2015-01-11 

God fortsättning på år 2015! Låt oss hoppas att detta blir det år då kärnkraftsavvecklingen 

inleds på allvar i Sverige och att politiken äntligen ställer in siktet på ett samhälle med 

förnybar energi!  

Avvecklingen av de gamla reaktorerna är faktiskt i full gång; de börjar bli för gamla och 

varken effekthöjningar eller säkerhetsuppgraderingar går som företagen hoppats. Läs mera i 

ett pressmeddelande från Greenpeace den 19 december 2014: 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Stralsakerhetsmyndigheten-

underkanner-karnreaktor-i-Oskarshamn/ 

Deltagarna vid strategimötet vi hade i slutet av november var eniga om att detta inte betyder 

att vi kan luta oss tillbaka och förlita oss på att marknadskrafterna ska ta hand om 

avvecklingen framöver. Trots att reaktorn i Oskarshamn inte uppfyller gällande 

säkerhetsföreskrifter, går inte Strålsäkerhetsmyndigheten ut och kräver avstängning. 

Fortfarande vet ingen i något land i världen vad som ska ske med allt radioaktivt avfall. Det 

finns starka ekonomiska intressen och vidhängande lobbygrupper som fortfarande pläderar för 

ny kärnkraft.  

Det finns alltså all anledning att fortsätta att gå ut på gator, torg och i media och kräva en 

ordentlig energiomställning! På 4-årsdagen av Fukushimakatastrofen (det blir lördag den 14 

mars) ordnar Värmland mot Kärnkraft tillsammans med alla, organisationer och enskilda, som 

vill vara med, en manifestation med arbetsnamnet ”Ut med kärnkraft – in med förnybart!” på 

Soltorget i Karlstad.  

Innan vi kommer så långt, behövs kloka och kreativa idéer och därför bjuder vi in till 

FÖRBEREDELSETRÄFF FÖR MANIFESTATION 

tisdag den 27 januari kl 18.00 

på GJUTERIET, Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1 (bakom Nöjesfabriken) 

Den här gången vill vi skapa uppmärksamhet genom att fokusera på kultur, information och 

satir  

VmK bjuder på fika och smörgås. Alla är varmt välkomna! 
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DAGS ATT FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP – ELLER ATT BLI MEDLEM! 

Föreningen Värmland mot Kärnkraft är helt ideell och det vi gör finansieras främst med 

medlemsavgifter. Vi står oberoende i förhållande till partier och andra organisationer, men 

samarbetar gärna 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. 

 

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 få 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 du tror kan ha intresse! 


