Tjernobyl 30 år sedan
Idag är det 30 år sedan den fruktansvärda kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.
Här några gripande ord ur Svetlana Aleksijevitj bok Bön för Tjernobyl:
” – Det man speciellt minns av Tjernobyl är ”det återstående”: ting utan människor, landskap utan människor. Vägar till ingenstans, ledningar ingenvart. Man
kan fråga sig vad det egentligen handlar om: det förflutna eller framtiden? –
Ibland har jag haft en känsla av att jag noterar framtiden…”.

Kärnkraft vid Bottenviken? Konferens 21-22 maj 2016
om Fennovoimas planer, kärnavfall och förnybar energi
på Medlefors folkhögskola i Skellefteå
Planeringen pågår för fullt inför den stora och viktiga konferensen i Skellefteå.
Vi vill sätta fokus på vad det innebär om ett kärnkraftverk byggs vid Bottenviken.
Samtidigt är kärnavfallsfrågan brännande aktuell just nu i både Sverige och Finland så konferensen handlar också om den. Slutligen tar konferensen upp det
positiva inför framtiden, de stora möjligheter som finns i en framtid med energieffektivisering och 100 % förnybar el.
Det är kunniga föreläsare från universitet, myndigheter och miljöorganisationer
som medverkar och det kommer att bli spännande paneldebatter. Kulturen lyfts
fram genom mycket musik, foto, konst och film. Samtidigt är det ett viktigt tillfälle
att träffas och knyta kontakter över alla gränser.

Välkommen!
Allt om konferensen finns på hemsidan http://karnkraftsfritt.se/
Sista anmälningsdag är den 7 maj och anmälan görs på hemsidan.

Skicka synpunkter på Fennovoimas ansökan NU
Exploateringen av Hanhikivi pågår för fullt trots alla oklarheter. Det saknas fortfarande byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen. Nu har vi möjlighet att agera
för att föra fram vårt budskap att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör Sverige
i allra högsta grad och kommer att få katastrofala följder. Viktigt om du/ni skickar ett meddelande, det behöver bara vara några rader.
Vi uppmanar organisationer och privatpersoner att skicka brev/mail med
sina synpunkter på Tillstånd enligt kärnenergilagen senast 30 april. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kommer att skicka synpunkter tillsammans
med Folkkampanjen Kärnkraft-Kärnvapen.
Här finns mer information: ”Arbets- och näringsministeriet meddelar med stöd
av 41 § i förvaltningslagen att Fennovoima Ab den 30 juni 2015 till statsrådet
har inlämnat en ansökan om kärnkraftsprojekt som innebär att bolaget ansöker
om sådant tillstånd till uppförande av kärnanläggning som avses i 18 § i kärnenergilagen (990/1987). De personer och sammanslutningar som anser att beviljandet av tillstånd kan påverka deras livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden
kan skriftligen framföra sina åsikter och avge utlåtanden över projektet till arbets- och näringsministeriet senast den 30 april 2016”.
https://www.tem.fi/files/44099/Kungorelse_Fennovoima_20.10.2015.pdf

Reclaim the Cape - action week 22/4– 1/5 2016
Protestlägret pågår för fullt i Pyhäjoki. Än hinner du dit!
Läs mer här: https://fennovoima.no.com/fi/reclaim-the-cape/

Aktuell information från nätverket finns här
På hemsidan http://karnkraftsfritt.se/
och på nätverkets Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

Kom med i nätverket - kontakta gärna nätverkets
kontaktpersoner och hör vad som händer lokalt:
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

