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För ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

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!
Nu finns namninsamling på nätet också
Sprid länken:
www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kva
rken
Det är tillåtet och önskvärt att skriva under både på papper och på
nätet!
Viktigt att skickar dina kritiska synpunkter nu - det har betydelse!
Läget är kritiskt för Fennovoima då flera delägare hoppat av. Nu ska ryska
statliga jättekoncernen Rosatom rädda företaget med sina pengar och är
den enskilt största ägaren i företaget. Rosatom ska dessutom leverera
kärnkraftverkets reaktor och kärnbränslet. Den 17 mars besökte en stor
delegation från finska myndigheter och Fennovoima Luleå för att
informera och lugna allmänheten. De svar vi fick på många frågor
avslöjade stora brister i Fennovoimas miljökonsekvensbeskrivning.
I det känsliga läge som är nu för Fennovoima så har kritiska synpunkter
från Sverige betydelse. Enligt Esbo-konventionen har svenska
myndigheter, företag och medborgare nu möjlighet att lämna synpunkter
på Fennovoimas Miljökonsekvensbeskrivning. Svar senast 24 april till
Naturvårdsverket. Här är länk till underlag och adressen:
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Planer-i-vara-grannlander--Esbokonventionen/Remiss-om-ny-finsk-karnkraftreaktor
Nätverket har uppmanat organisationer att ställa sig bakom nätverkets
svar alternativt skicka in ett eget svar. Men alla kan skriva så skriv från
hjärtat vad du känner!
Vårträff i Skellefteå lördag 26 april
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder alla intresserade till en
Vårträff lördag den 26 april 10 - 16.00 i IOGT-lokalen i Skellefteå. 13.00

Manifestation för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken på Möjligheternas torg.
14.00 Seminarium med författaren Åsa Moberg om hennes nya bok Ett
extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten. Träffen blir också ett
viktigt arbetsmöte om hur vi ska gå vidare för att stoppa kärnkraftverket.
Läs mer i bifogad inbjudan.
Kostnader: Det kostar inget att vara med på Vårträffen men deltagarna
måste själva stå för resor och mat.
Anmälan görs senast onsdag 24 april:
På denna länk: doodle.com/bzirxkxcmpbpnveg
eller till Seiko Matsuda, seikom@live.jp OBS: Ange eventuella allergier
För frågor om Vårträffen kontakta:
Seiko Matsuda, 070-573 71 73, seikom@live.jp
Rolf Granstrand, 070-266 87 23, rolf.granstrand@gmail.com
Inger Westman, 070-292 09 68 eller Marianne Björk, 070-243 11 29
Kontakta gärna 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 Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

