Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken
Läget i Pyhäjoki är allvarligt
Fortfarande saknas bygglov och ansökan ska lämnas in före den 1 juli 2015. Inga ritningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska
tas om hand finns. Den finska regeringen har sagt att byggnadstillstånd för projektet
utfärdas först när finska ägandet är mer än 60 %. Trots alla oklarheter så pågår avverkningar och vägbyggen för fullt på den värdefulla udden Hanhikivi i Pyhäjoki. Fennovoima har även uppfört den första byggnaden och snart ska marken tvångsinlösas.

Nätverkets Vårträff i Umeå 9 maj
Vi inbjuder alla intresserade till en Vårträff i Umeå lördag den 9 maj. Syftet med träffen
är att väcka debatt och påverka, öka kunskapen om kärnkraften och engagera fler i
arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs på Hanhikivi i Pyhäjoki på finska sidan Bottenviken. Programmet börjar med att vi träffas på Miljöcaféet som ligger centralt i Umeå.
Efter lunch går vi gemensamt till manifestationen på Rådhustorget som förhoppningsvis blir en massiv protest som når fram till både finska beslutsfattare och allmänheten i
Finland. Efter manifestationen går vi tillbaks till Miljöcaféet för att lyssna på författaren
Pirkko Lindberg som berättar om sin nyutgivna bok ”Fukushima för evigt”. Det kommer
att bli flera musikinslag under träffen. Vårträffen blir ett mycket viktigt arbetsmöte
för att diskutera hur vi ska fortsatta kämpa för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Lokal: Café Planet, Kungsgatan 101
Anmälan för mat och fika: Till Studiefrämjandet i Umeå, umea@studieframjandet.se
Program:
10:00
11:30
12:30
13:30
14:30
Ca 16:00

Samling och fika
Aktuell information om situationen i Finland och om nätverkets kamp
Lunch
Manifestation på Rådhustorget
Öppet seminarium med Pirkko Lindberg om hennes nya bok ”Fukushima
för evigt”
Diskussion: Hur går vi vidare?
Avslutning

Arrangörer:
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken i samarbete med Jordens Vänner, Greenpeace,
Naturskyddsföreningarna i Västerbotten och Norrbotten, Studiefrämjandet
Arrangemanget är öppet för alla - Välkomna!

Möte om Pyhäjoki på Vetenskapens Hus i Luleå 5 maj
Sveriges Nordkalottkommitté inbjuder till ett öppet möte om etableringen av
ett kärnkraftverk i Pyhäjoki på andra sidan Bottenviken.
Lena Lagerstam diskuterar de konsekvenser av och risker som finns med en etablering
av kärnkraftverket Pyhäjoki utanför Uleåborg som rysk atomindustri ska driva
och Håkan Ylinenpää, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska
universitet, ger en inblick i rysk affärsutveckling och resonerar kring upplåsningen till
Ryssland och dess kärnvapenindustri.
Medverkande:
Generalsekreterare Leif Hjalmarsson, Sveriges Nordkalottkommitté
Professor Håkan Ylinenpää, Innovation och entreprenörskap, Luleå tekniska universitet
Lena Lagerstam, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
http://www.ltu.se/ltu/Vetenskapens-hus-i-Lulea/Kalendarium/Rosatom-bygger-ettkarnkraftverk-vid-bottenviken-vad-betyder-det-1.129530
Viktigt att många från nätverket deltar!

Aktuell information från nätverket finns här
Facebooksidan https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/
Hemsidan http://karnkraftsfritt.se/

Nätverkets båda namninsamlingar fortsätter
Både namninsamlingen på nätet och namninsamlingen på namnlistor som påbörjades
under 2014 fortsätter. Namnlistan bifogas till Nyhetsbrevet. Här är länken till nätnamninsamlingen http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

Ny namninsamling på Avaaz.org
Den 22 mars startades en ny namninsamling på Avaaz.org som riktas till Finlands President Sauli Niinistö, Finlands premiärminister Alexander Stubb och EU-kommissionen.
https://secure.avaaz.org/en/petition/Sauli_Niinisto_Finlands_President_Stop_the_Nucl
ear_power_plant_in_Pyhajoki_built_by_Fennovoima/?nbiUIcb

Senaste nytt från Pro Hanhikivi
Läs om vad som händer på Pro Hanhikivis hemsida http://pro.hanhikivi.net/

Protestaktioner pågår på Hanhikivi
Läs aktuell information om protesterna mot pågående avverkningar här
http://hyokyaalto.net/category/english/

Jordens Vänner ordnar sommarläger i Pyhäjoki 8-2/6
Jordens Vänner, Finland, med flera organisationer inbjuder till ett läger som kommer att
anordnas i Pyhäjoki 8-21/6. Lägret innehåller lektioner, workshoppar och evenemang.
Inriktningen blir på förnybara energikällor och att vi måste lämna kärnkraften bakom
oss. Program och mer information kommer på hemsidan
http://parempaavirtaa.com/ och på Facebooksidan
https://www.facebook.com/events/816239621763399/?ref=1

KOM MED I NÄTVERKET DU OCKSÅ
- kontakta gärna nätverkets lokala kontaktpersoner:
Överkalix, Kennerth Moberg, 070-842 1713, kennerth.moberg@telia.com
Övertorneå, Hedenäset, Mattias Johansson, 070-209 03 90, bjumis@gmail.com
Övertorneå, Juosengi, Tarja Leinonen , 070-692 46 46, tarja.leinonen@gmail.com
Haparanda, Per Lundbäck, 070-328 4432, per_lundback@telia.com
Kalix, Lena Lagerstam, 072-2352 567, lena.lagerstam@telia.com
Luleå, Christina Morin, 070-864 53 88, cina.morin@telia.com
Luleå, Roger Malmberg, 070-36 48 0 58, rogermalmberg@hotmail.com
Piteå, Per Holmqvist, 070-362 30 18, per@nordansmak.se
Arvidsjaur, Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se
Skellefteå, Seiko Matsuda, 070-573 71 73, seikom@live.jp
Skellefteå, Rolf Granstrand 070-266 87 23, rolf.granstrand@gmail.com
Robertsfors, Elisabeth Holmström, 070-335 96 30, elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Umeå, Erik Danielsson, 070-33 899 13, erdanielsson@gmail.com
Östersund, Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com
Härnösand, Eva Goes, 070-671 0351, eva@goes.se
Sundsvall, Måna Wibron, 076-2833454, mana.wibron@designmmm.nu
Hudiksvall, My Leffler, 0650-334 31, my.leffler@hotmail.com
Näsåker, Lo Högberg, 070-3681974, lo.hogberg@gmail.com
Stockholm, Inger Raaby, i.s.raaby@gmail.com
Stockholm, Anders Forsbom, Anders.Forsbom@sweco.se
Järna, Kristina Berg, bergvilja@gmail.com
Värmland, Liv Jofjell, 0554-210 90, liv.jofjell@googlemail.com

