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– Åk till Paris och delta i klimatkampen!
– FMKK:s Höstmöte  Söndag 25 Oktober
– Bojkotta Fortum! 

Åk till Paris och delta i klimatkampen!

Det är nu nästan klart att det blir en chartrad buss från Stockholm-Jönköping-
Malmö till Paris tor 8-14 december. Priset blir ca 2 200 SEK. 

FMKK har förbokat 10 platser och bidrar med ett resebidrag om 1000:- till dem 
som bokar in sig på dessa platser. Anmäl er helst senast 8 oktober till Eduardo 
på kansliet, 08-841490 och även via hemsidan http://test.klimatsverige.se/buss-
stockholm-paris/ där du också kan läsa mer om resan.

Boende är inte inkluderat men det kommer att finnas olika varianter av 
inkvartering hos kompisar eller i enkla förläggningar. Man kan också själv leta 
hotell eller vandrarhem.

Vi ses i Paris!

Välkomna till FMKK:s HÖSTMÖTE i Stockholm

Höstmötet i år koncentreras till söndagen den 25 oktober och bjuder på ett 
fullsmockat och superintressant program på Solidaritetshuset i Stockholm.

PROGRAM SÖNDAG:

09.30 Frukost

10.00 Öppet styrelsemöte. Alla medlemmar är välkomna.

11.30 Lunchbio: STRÅLANDE SPÅR av Gösta Elmquist och Bo Levin

http://test.klimatsverige.se/buss-stockholm-paris/
http://test.klimatsverige.se/buss-stockholm-paris/


13.00 Tomas Kåberger föreläser och diskuterar: HUR GÅR DET I VÄRLDEN? 
Förnybar energi i

Asien efter Fukushima. Tomas Kåberger är professor på Chalmers och 
styrelseordförande i Japan Renewable Energy Foundation.

15.00 Fika

15.30 EN NY STOCKHOLMSAPPELL? Tillsammans med fredsrörelsen 
diskuterar vi hur vi kan förnya kampen mot kärnvapen i en tid av ökat Nato-stöd
i svensk politik.

17. 00 Avslutning

Hitta till Solidaritetshuset:

MED BUSS

Ta buss 2 eller buss 57, 66 till Sofia (ändhållplats).
Buss 59 och 76 till Ljusterögatan/Malmgårdsvägen ligger också nära.

BOJKOTTA FORTUM!

FMKK uppmanade i augusti, tillsammans med finska aktivister, alla elkunder att
bojkotta Fortum. Många har uppmärksammat uppmaningen, några har efterlyst 
förtydliganden och avslöjanden om det storpolitiska spelet bakom Fortums 
agerande har förstärkt kravet på en kännbar bojkott.

Det står klart att Fortum, med finska staten som majoritetsägare, spelat en 
avgörande roll för att den finska regeringen skulle kunna gå vidare med 
planeringen av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki vid den känsliga Bottenviken. 
Största delägare och leverantör är den ryska statliga kärnkrafts- och 
kärnvapentillverkaren Rosatom som varit angelägen om att få ett skyltfönster i 
väst. Ryssland, som känner oro för NATOs offensiv i regionen, har utövat 
påtryckningar på Finland som i sin tur fått en oenig styrelse i Fortum att ställa 
upp trots att det villkorade ägandet av rysk vattenkraft tillbakavisats.

Många tror att man inte kan lämna Fortum eftersom nätägarna har monopol 
inom sina områden. Fortum har dock 1 juni i år sålt sitt elnät i Sverige till Första
och Tredje AP-fonden, Folksam och multisen Borealis Infrastructure 



Management Inc som finansierar kanadensiska pensioner. Dessa har bildat 
investeringsbolaget Ellevio. Det handlar om drygt 900 000 elkonsumenter i 
Stockholmsområdet, på Västkusten och i bl.a. Värmland, Dalarna, Hälsingland, 
Gästrikland, Skaraborg och Närke (17 % av marknaden) som nu sitter fast i det 
nätet utan att ha blivit tillfrågade eftersom det är ett privat monopol.

Det går alltså utmärkt att välja en annan elleverantör än Fortum vilken nätägare 
man än är tilldelad. Många har redan förstått det eftersom Fortum bara har 624 
000 elkunder eller 11,7% av marknaden och därför desperat försöker locka till 
sig nya med hjälp av rabatter, extraerbjudanden och lögner om den 
klimatvänliga kärnkraften på hemsidan.

För kärnkraftsmotståndare finns ytterligare ett skäl att bojkotta Fortum. Den el 
som Fortum 2014 sålde till svenska kunder kom till 79% från kärnkraft och 21%
från förnybart. Nu lovar man 100 % vattenkraft till alla nya kunder men det 
skorrar lite falskt från ett företag som äger merparten av den finska kärnkraften, 
43% av Oskarshamn och 22% av Forsmark.

Det finns många elleverantörer i Sverige som bara handlar med 
sol/vind/vatten/biomassa. Och som ofta har lägre priser. BYT TILL EN 
SÅDAN. Här får du hjälp: http://www.smutselskollen.se/Rena-bolag/. 
Naturskyddsföreningens lista Bra miljöval är tyvärr inte att rekommendera. Den 
innehåller alla stora kärnkraftsägare.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-kärnvapen/Jan Strömdahl, ordförande

Kontakt

E-post:
info@folkkampanjen.se
Kansli: 
Solidaritetsrörelsens Hus
Tegelviksgatan 40
116 41 STOCKHOLM
Telefon: 
08-84 14 90 / int +468 84 14  90
Telefontider: måndag – torsdag kl 09 – 12


