
  

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken 

Lyckad Vårträff i Umeå  

Tack alla som planerade, medverkade och deltog och tillsammans gjorde att Vårträffen 
blev lyckad. Det blev ett viktigt möte för den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt Bot-
tenviken. Läs mer i minnesanteckningarna som bifogas. 
 

Läget i Pyhäjoki är mycket allvarligt 

Fortfarande saknas bygglov och ansökan ska lämnas in senast 30 juni 2015. Ansökan 
om byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen ska också lämnas in då.  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 % och 
det är det fortfarande inte. Trots alla oklarheterna så pågår avverkningar och vägbyg-
gen på den värdefulla udden Hanhikivi i Pyhäjoki. Fennovoima har även uppfört den 
första byggnaden och den 1 juni ska den mark tvångsinlösas som nu ägs av de som 
vägrat sälja frivilligt till Fennovoima. 
 

Men vi kan alla göra något: 

 

Skriv brev/mail till svenska myndigheter och kommuner 

Det är viktigt att trycka på svenska myndigheter och kommuner med brev och mail att 
de snarast måste agera – det räcker inte med de kritiska synpunkter som de skickat 
tidigare i samrådet enligt Esbokonventionen. Finska myndigheter tog ingen hänsyn till 
synpunkterna utan har godkänt den bristfälliga MKB:n. 
 

Skriv insändare och debattartiklar 

 Mycket viktigt att skriva insändare och debattartiklar i både svenska och finska media.  
 

Protestera på Hanhikivi under maj månad  

Protester pågår för att stoppa de avverkningar och vägbyggen som pågår på Hanhikivi-
udden. Om du vill vara med innan Hanhikivi blir avspärrat område den sista maj 
kontakta Tiina Prittinen tiina.prittinen@gmail.com för mer information. Det är ickevåld 
och protester utan maskering som gäller.  
Aktuell information finns på hemsidan: http://hyokyaalto.net/  
 

Res till Parhalahti-dagen i Pyhäjoki den 6 juni 

Pro Hanhikivi har inbjudit oss att komma till Parhalahti-dagen i Pyhäjoki för att visa vårt 
stöd och visa att det finns en stor opinion i Sverige mot att ett kärnkraftverk byggs på 
Hanhikivi. Parhalahti-dagen är en hembygdsdag den 6 juni klockan 11 -15.00. Nätver-
ket uppmanar alla som har möjlighet att resa dit. För samåkning ta kontakt med nätver-
kets kontaktpersoner som finns sist i Nyhetsbrevet. Från Umeåtrakten planerar man att 
resa med färja till Vasa och sedan samåka norrut. Här finns tidtabell och prislistan: 
http://www.wasaline.com/sv/tidtabell/ Mer om programmet den 6 juni kommer snart. 
 

Vanda en sträcka mellan Uleåborg - Helsingfors i juni 

Taina Mantykentta inbjuder till en fredlig vandring från Uleåborg till Helsingfors i juni. 
Hon uppmanar alla att gå en sträcka. Syftet är att få uppmärksamhet i media. Taina 
startar sin vandring från Uleåborg den 2 juni och beräknar att den 6 juni delta i Paha-
lahti-dagen i Pyhäjoki. Hoppas på en folkmassa sista biten till Helsingfors. Läs mer 
under evenemanget: https://www.facebook.com/events/918201051566221/?ref=1 
 

Delta på Jordens Vänners sommarläger i Pyhäjoki i juni 

Jordens Vänner i Finland m fl arrangerar ett läger på temat ”Förnybar energi” i Pyhäjoki 
den 8-21 juni. Lägret innehåller lektioner, workshops och evenemang. Inriktningen blir 
på förnybara energikällor och att vi måste lämna kärnkraften bakom oss. Alla är inbjud-
na att delta. Programmet på svenska bifogas. 
Information finns på hemsidan http://parempaavirtaa.com/ och på 
Facebooksidan https://www.facebook.com/events/816239621763399/?ref=1 
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Fortsätt samla namn och sprid länken 

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 
 

Sprid länken 

Sprid länken till den namninsamling på Avaaz.org som startade 22 mars och som riktas 
till Finlands President Sauli Niinistö, Finlands premiärminister 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 
 

Aktuell information från nätverket finns här 

Senaste nytt från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken finns på Facebooksidan 
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/  
och på hemsidan http://karnkraftsfritt.se/  
 

Senaste nytt från Pro Hanhikivi 

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

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.helsingland@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 
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