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TILLSAMMANS FÖR KLIMATET!
SOLTORGET I KARLSTAD LÖRDAG DEN 28 NOVEMBER kl 11 - 14

Som en signal till klimatmötet i Paris i december och i anslutning till ”Global Climate March” som
ordnas över hela världen 28 -29 november, ställer vi oss på Soltorget med vårt infotält den 28e.

Klimatuppvärmningen pågår i allt snabbare takt och vi måste kräva av världens ledare att fatta
de (även obekväma) beslut som är nödvändiga för att begränsa uppvärmningen. VmK företräder

ståndpunkten att den viktigaste åtgärden för att rädda klimatet är att snabbt gå från fossil till
förnybar energi och att kärnkraft inte är något alternativ.

Det finns många andra viktiga åtgärder och vi skulle gärna se att fler grupper och enskilda vill
delta i dagen med sina synpunkter på vad som behöver göras. Vidtala gärna folk du tror kan vilja

vara med!
Vill du hjälpa till den 28e? Mejla kontakt@varmlandmotkarnkraft.se eller ring ordf. Liv Jofjell

0554-21090 eller 073-569 44 55
Kom till Soltorget, uppmana vänner och bekanta att göra detsamma!

Ta gärna med fika.

NYHETER
KÄRNKRAFTSAKTIER - DYR AFFÄR FÖR KARLSTAD. I och med att många kärnkraftverk nu 

stängs ner av åldersskäl, blir de långsiktiga konsekvenserna tydliga, de konsekvenser man 
gärna blundat för så länge elen har flödat och pengarna rullat in. Karlstads kommun erfar nu 

detta genom sitt ägande av 2,13 % av aktierna i Oskarshamns kärnkraftverk, som kommer att 
kosta kommunen ett okänt antal miljoner under okänd tid framöver i nedläggningskostnader. VF 

har skrivit om detta under lång tid, och nu även NWT. Läs 
gärna: http://www.vf.se/nyheter/karlstad/karnkraftsaktier-ar-en-stor-risk

I en artikel i Svenska Dagbladet 2015-11-07 skriver riskkapitalisten, konstnären och före detta 
kärnkraftsförespråkaren Lennart Grebelius tänkvärt om kärnavfall och vårt ansvar för 

framtiden: http://www.svd.se/karnavfall-ska-inte-lamnas-over-till-framtiden

BYT TILL FÖRNYBAR EL!
Det är lätt att ändra till ett företag som enbart handlar med förnybar el och det är ett viktigt 

ställningstagande.Gå in på "Smutselskollen" och välj ett bolag som passar dig. Det är inte 
dyrare, oftast tvärt om! http://www.smutselskollen.se/Rena-bolag/.

BLI MEDLEM!
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I och med årsmötet den 29 september inleds vårt nya verksamhetsår. Vi hoppas att du som 

redan är medlem vill förnya ditt medlemskap och att du som ännu inte är medlem vill göra slag i 
saken och bli det! 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 dyr, farlig och onödig kärnkraft.

Solhälsningar,

Styrelsen
Liv Jofjell ordf. tel. 0554-21090
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