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Hej kärnkraftsmotståndare! 2014-07-17

TORGDAG  LÖRDAG  DEN 26 JULI!
Kl. 10 – 14  på  STORA  TORGET  I  KARLSTAD

Vi finns där med infotältet, böcker och material.
Välkommen att delta eller kom bara förbi och prata och ta en kopp te eller saft!

"ATOMCAFÉ" Kl. 14.15 på caféet i bibliotekshuset. Vi pratar om vad vi vet om
läget för kärnkraften just nu och spånar kring hur vi kan agera framöver. 

Nästa torgdag blir lördag den 16 augusti.

STÄLL  FRÅGOR  TILL  POLITIKER  I  VALRÖRELSEN!
Vid ett möte i Molkom den 17:e juni satte 8 engagerade deltagare ihop en lista med frågor som man 
kan ställa till olika politiska företrädare för att få reda på om de vet vad de talar om när de t ex 
propagerar för nya kärnkraftverk. Till frågorna finns även lite fakta. Listan finns bifogad som fil. 
Den finns också på VmKs hemsida. Säkert har du fler och andra frågor – ställ dem till politikerna!

NYHETER  FRÅN  ALMEDALEN
Värmland mot Kärnkraft (VmK) var representerad med fyra personer under Almedalsveckan, där vi
i samarbete med Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen organiserade ett välbesökt (och mycket 
trevligt) informationstält under hela veckan. En dag med fyra olika seminarier belyste fyra helt 
olika aspekter av kärnkraften:
- "Hur mycket radioaktivitet kan vi tåla" om gränsvärden för livsmedel.
- "Vad säger EU om Sveriges kärnavfall", med en EU-jurist
- "Vad händer efter kärnkraftsolyckan i Japan – och hur påverkar det oss?" om (bristen på?) 
beredskap inför olyckor och 
- "Från kärnkraft till förnybar energi " med Wolfgang Ranke från VmK. 
Fullsatt, bra diskussioner. Alla har filmats och kan så småningom ses på Folkkampanjens hemsida.
Se bilder och läs mer på: http://folkkampanjen.se.

För oss som deltog blev det en fantastisk vecka, dels på grund av det positiva intresse vi mötte, men
också på grund av möjligheten att gå på mängder av andra seminarier, utställningar och 
diskussioner med de mest sakkunniga representanterna för industri och intresseorganisationer. 
Vad man kort kan säga är att energifrågan var het i Almedalen och att det var förnybart, 
energieffektivisering, smarta elnät m m som det talades om.  Alla visade på att utvecklingen går 
oerhört snabbt framåt inom dessa område och att det största hindret för en snabbare utbyggnad är 
politiken! Flera kärnkraftsreaktorer kommer att stängas av ekonomiska eller säkerhetsskäl framöver,
oberoende av vilken regering det blir, det säger både representanter för industrin själv och för 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Professorn i energiöverföringsteknik från KTH, Lennart Söder, har visat att talet om ständig 
baskraft är struntprat – el ska levereras när den behövs och kol- och kärnkraftverk är tröga och 



passar inte in i ett modernt energisystem, oberoende av vad man tycker om dem. 

Ingen talar längre om ny kärnkraft, men ingen talar heller om hur vi blir av med de gamla och 
farliga reaktorer vi fortfarande har! Vi kan räkna med att företagen kommer att försöka vältra över 
kostnaderna för rivning och avfall på skattebetalarna när de gamla kärnkraftverken inte längre blir 
lönsamma! En bra sammanfattning av läget i debatterna i Almedalen ger Tomas Kåberger i en 
artikel i ETC:  http://www.etc.se/klimat/inte-langre-relevant-att-tala-om-baskraft

BOKA  DEN  30  SEPTEMBER  REDAN  NU!
Då presenterar Åsa Moberg sin uppmärksammade nya bok: "Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att 
värma vatten – en bok om kärnkraft" på Karlstads bibliotek. Det är ett samarbete mellan  Karlstads 
bokcafé, Karlstads bibliotek och Värmland mot Kärnkraft.  Mera information längre fram!

Har du skrivit på för ett kärnkraftsfritt Bottenviken? Om inte, har du fortfarande chansen! 
(Mer info i tidigare nyhetsbrev - http://varmlandmotkarnkraft.se/?p=801) 
 http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

BLI MEDLEM!
Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Ditt 
medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande och ett stöd för en framtid utan kärnkraft men
med förnybar energi.

Solhälsningar
Styrelsen
Bernhard Kuehn ordf. Tel. 0760-910808
Adam Maxe, Ingrid Ranke, Liv Jofjell, Rasheed Khan

Om det är någon som får detta mejl, men inte vill ha 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 som du tror kan ha intresse.

http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken
http://varmlandmotkarnkraft.se/?p=801

