
  

 

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken 

 

Läget i Pyhäjoki är mycket allvarligt – vi måste göra 

allt vi kan för att stoppa detta vansinne 

 

Exploateringen av Hanhikivi pågår för fullt. Skogen är avverkad, vägar byggda och 
området avspärrat. Mark och byggnader har tvångsinlösts. Inom kort inleds byggandet 
av hamn, kylninganläggning och farled. Muddringsutrustning finns på plats och man 
har tillstånd att tippa stora muddermassor på öppet hav nio km från kusten under tio 
års tid. 
 

Exploateringen pågår trots alla oklarheter. Det saknas byggnadstillstånd enligt 
Kärnenergilagen, bygglov och flera miljötillstånd. Turerna kring Fennovoimas ägarför-
hållanden och ekonomi har varit många. Fortum har räddat projektet och nu senast har 
det kommit avslöjanden om hur förhandlingarna mellan Fortum, Rosatom och Gazprom 
kan ha gått till. Ryska statliga Rosatom som är den enskilt största ägaren i företaget 
Fennovoima ska både leverera reaktorn och det upparbetade specialbränslet och har 
valt Titan-2 som huvudentreprenör med ryska underleverantörer. Var och hur avfallet 
ska slutförvaras eller upparbetas är okänt. Kärnkraftverket är för Ryssland en viktig 
satsning för att komma in på europeiska marknaden, men är det också en militär sats-
ning? 
 

Välkomna på Höstträff i Luleå 26 september 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder alla intresserade till en Höstträff i Luleå 
lördag den 26 september. Syftet med träffen är att väcka debatt och påverka, öka kun-
skapen om kärnkraften och engagera fler i arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs på 
Hanhikivi i Pyhäjoki på finska sidan Bottenviken. Höstträffen blir ett viktigt arbetsmöte 
för att diskutera den fortsatta kampen för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken.  
 

Programmet börjar med att vi träffas i Sessionssalen i stadshuset i Luleå. Efter lunch 
på Nordansmak går vi gemensamt till manifestationen utanför Smedjan på Storgatan. 
Det blir förhoppningsvis en massiv protest som når fram till både finska beslutsfattare 
och allmänheten i Finland.   
 

Efter manifestationen går vi tillbaks till Sessionssalen för att lyssna på Toru Bové som 
kommer att rapportera om vad som verkligen hände vid tragedin i Fukushima och vad 
som händer nu i Japan. Toru Bové är en världsberömd superbiker och har tidigare varit 
Greenpeaceaktivist i Japan som flyttat till Sverige med sin familj. Det kommer att bli 
flera musikinslag under träffen. 
 
Lokal: Sessionssalen, Luleå stadshus, Rådstugatan 11 
Fika och lunch fixar Nordansmak till självkostnadspris 
Anmälan mailas senast den 23 september till lena.lagerstam@telia.com så vi vet om 
du kommer och vill ha lunchsoppa på Nordansmak och/eller fika förmiddagen och/eller 
fika på eftermiddagen. Kostnaden för både lunch och fika blir ca 100 kr tillsammans.  
 
Program för Höstträffen 

10:00  Samling och fika i Sessionssalen 
Aktuell information om situationen i Finland 
Aktuellt om kampen för att stoppa kärnkraftverket på Hanhikivi 

11:30  Lunch på Nordansmak, Stationsgatan 25 b 
12:30  Manifestation utanför Smedjan på Storgatan 36 
13:30  Öppet seminarium med Toru Bové i Sessionssalen 
14:30  Diskussion: Hur går vi vidare?  
Ca 16:00  Avslutning 
 

Sprid inbjudan till Höstträffen till alla du känner!   

Se bifogat dokument! 

mailto:lena.lagerstam@telia.com


  

 

Skriv insändare och debattartiklar 

 Mycket viktigt att skriva insändare och debattartiklar i både svensk och finsk media.  
 

Ge ditt stöd till protesterna på Hanhikivi  

Sedan den 21 april har det pågått ett protestläger på Hanhikivi som har lyckats fördröja 
arbetet med skogsavverkning och vägbygge. Protesterna fortsätter trots den allvarliga 
situationen. Aktuell information finns på hemsidan: http://hyokyaalto.net/ Bl a är 
behovet av en båt akut i dagsläget. Vill du stödja protesterna med ett bidrag sätt in 
pengar på Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapens PlusGiro 30090-5, märk 
inbetalningen med ”Stöd till Hanhikivi”. 
 

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 
 

Aktuell information från nätverket finns här 

Det händer mycket hela tiden, så det är ett bra sätt att följa senaste nytt på nätverkets 
Facebooksida  https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/  
och på nätverkets hemsida 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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