Nyhetsbrev 2014-05-01

För ett Kärnkraftsfritt Bottenviken
Mycket viktigt samla namn för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken
Den 17 mars startade nätverket en stor namninsamling riktad till finsk regering och
riksdag inför behandlingen av Fennovoimas ansökan om komplettering av 2010 års
principbeslut om att tillåta ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki. Namninsamlingen kommer
också att användas för att påverka svenska politiker. Det finns inga geografiska begränsningar för att skriva på – skriv ut bifogad namnlista och börja samla namn!

Sprid namninsamling på nätet – vi måste få ihop tusentals namn!
Det är i skrivande stund 1262 namn. Sprid länken till alla vänner, på hemsidor mfl:
http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

Det är tillåtet och önskvärt att skriva under både på papper och på nätet!

Växande motstånd i Sverige mot ett kärnkraftverk i Pyhäjoki
Nätverket tillsammans med 33 organisationer står bakom ett gemensamt svar
med starkt kritiska synpunkter på Fennovoimas Miljökonsekvensbeskrivningen för
kärnkraftverket. Se bifogad sammanfattning av svaret. Till svaret bifogades dagsläget
för de namninsamlingar som pågår. Det var då ca 2000 namnunderskrifter samt en
länk till nät-namninsamlingen med de 1111 namn som fanns där då.
Dessutom vet vi att många andra organisationer och privatpersoner också har skickat
in sina kritiska synpunkter till Naturvårdsverket. Sammanställningen och alla svaren
kommer inom kort att läggas ut på Naturvårdsverkets hemsida samtidigt som de skickas till finska myndigheter. Se hemsidan:
www.naturvardsverket.se/finsk-karnkraft

Vårträffen i Skellefteå var mycket lyckad!
Läs mer i bifogade minnesanteckningar om manifestationen, seminariet och vad vi diskuterade. Se också album med bilder på Facebook .

Kontakta nätverkets lokala kontaktpersoner
Haparanda Per Lundbäck 070-328 4432, per_lundback@telia.com
Kalix Lena Lagerstam 072-2352 567, lena.lagerstam@telia.com
Överkalix Kennerth Moberg, 070-842 1713, kennerth.moberg@telia.com
Luleå Christina Morin 070-864 53 88, cina.morin@telia.com
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 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

Följ vad som händer på nätverkets hemsida
http://karnkraftsfritt.wordpress.com
Per Holmqvist har tagit på att uppdatera hemsidan varje vecka. Är det någon som vill hjälpa
till så hör av er till Per Holmqvist 070-362 30 18, per@nordansmak.se

Följ vad som händer på nätverkets Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

