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Samla namn hela sommaren – det är nu vi kan påverka! 
Både en ”pappers-namninsamling” och en ”nät-namninsamling” pågår fram till hösten 
och vi måste få ihop tusentals namn! Det är tillåtet och mycket viktigt att skriva under 
på båda. Namninsamlingarna är riktade till finsk regering och riksdag inför höstens be-
slut om tillstånd att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki med rysk reaktor. Namninsam-
lingen kommer också att användas för att påverka svenska politiker i frågan. Det finns 
inga geografiska begränsningar för att skriva på. Det är i skrivande stund ca 6000 
namn totalt på båda namninsamlingarna. Vi uppmanar alla, både enskilda och organi-
sationer att sprida namninsamlingarna. 
Namnlista och affisch bifogas 
Länk till namninsamlingen på nätet: 
http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken 
 

Skriv brev till finska riksdagspolitiker före midsommar! 
Nätverket kommer att skriva ett kortfattat brev för att försöka påverka ledamöterna i 
finska riksdagen inför höstens beslut. Vi uppmanar alla att också skriva några rader.  
Bifogar mailadresser till politikerna 
 

Läs Seiko Matsudas berörande tal från manifestationen i Umeå 
Seiko berättar på ett mycket berörande sätt om sina egna upplevelser på nära håll av 
den fruktansvärda olyckan i Fukushima. Hon berättar om hur situationen är idag i Ja-
pan och om sitt eget brinnande arbete i kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.  
Bifogar Seikos tal som hon höll den 1 juni i Umeå 
 

Växande motstånd i Sverige mot ett kärnkraftverk i Pyhäjoki 
Nätverket tillsammans med 33 organisationer skickades ett gemensamt svar med 
starkt kritiska synpunkter på Fennovoimas Miljökonsekvensbeskrivningen för kärnkraft-
verket. Se bifogad sammanfattning av svaret 
 

Här finns alla svaren på Naturvårdsverkets hemsida: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-
Yttranden/Remisser/Planer-i-vara-grannlander---Esbokonventionen/Remiss-om-ny-
finsk-karnkraftreaktor/ 
 

Mycket glädjande har sju kommuner i Norrbotten och Västerbotten beslutat säga nej 
till kärnkraftverk vid Bottenviken. Dessa är Kalix, Piteå, Överkalix, Övertorneå, Boden, 
Robertsfors och Skellefteå. Hoppas snart det blir fler. Se kartan på bifogad affisch 
 

Synpunkter på Fennovoimas ansökan om principbeslut 
Den 15 maj skickade nätverket sina synpunkter till Arbets- och näringsministeriet med 
en vädjan till finska politiker att inte bygga kärnkraftverket.  
 

Här finns länk till alla svaren (nätverkets svar finns under Övriga yttranden): 
http://www.tem.fi/energia/ydinenergia/uusien_ydinlaitoshankkeiden_periaatepaatoshak
emusten_kasittely/fennovoima_oy_n_pap/pap2014/lausunnot_ja_mielipiteet 
 

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 och 
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            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 och  
 Marianne Björk, 070-243 11 29 
Robertsfors Elisabeth Holmström, 070-335 96 30, elisabeth.holmstrom@bottniait.se 
Umeå  Erik Danielsson, 070-33 899 13, erdanielsson@gmail.com 
Stockholm Inger Raaby, i.s.raaby@gmail.com 
 
 

FFöölljj  vvaadd  ssoomm  hhäännddeerr  ppåå  nnäättvveerrkkeettss  FFaacceebbooookkssiiddaa  

https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/ 
 

FFöölljj  vvaadd  ssoomm  hhäännddeerr  ppåå  nnäättvveerrkkeettss  hheemmssiiddaa  
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 
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