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Tack för det gångna året och Ett Gott Nytt År  
till alla som kämpar för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken! 

 

Fortfarande finns förutsättningar att avstyra projektet och  
det är av stor betydelse att vi fortsätter kämpa  

för att stoppa byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. 
 
Udden Hanhikivi är förstörd och har förvandlats till ett industriområde 
Trots att Fennovoima saknar finska regeringens tillstånd att bygga kärnkraftverket så 
investerar företaget uppemot 500 miljoner euro på byggnader och anläggningar på 
området. Det är skandalöst! 
 
Arbets- och näringsministeriet meddelar att Fennovoimas ansökan om att få 
uppföra kärnkraftverket behandlas av statsrådet tidigast 2019  
Arbets- och näringsministeriet behandlar bolagets ansökan om att få bygga kärnkraft-
verket i enlighet med kärnenergilagen. De omständigheter som särskilt ska bedömas är 
kärnsäkerheten samt säkerheten vid byggandet och driften av anläggningen. Samtidigt 
gör Strålsäkerhetscentralen (STUK) en bedömning av anläggningens tekniska säker-
het. Fennovoima uppger att målsättningen flyttas framåt eftersom det tagit leverantören 
mer tid än beräknat att uppfylla krav och lagstiftning i Finland. Leverantör är ryska 

Rosatom. 
 
STUK har uttryckt oro över Fennovoimas säkerhetskultur  
En utomstående expertutredning av Teknologiska forskningscentralen (VTT) har gjorts. 
Enligt STUK måste projektets ryska organisationer förbättra sin säkerhetskultur innan 
de kan påbörja bygget av reaktorn. Bland andra reaktorns leverantör, Raos Project, 
och huvudentreprenören Titan 2 uppfyller inte STUK:s krav på säkerhet. Det brister i 
dokumentation och säkerhetskultur. ”Det är ju Fennovoima som leder bygget och där-
med svarar de också för att säkerheten uppfyller alla finländska kriterier, säger överin-
spektör Pia Oedewald på STUK”. 
www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/169036?shareID=100705-d6b98f672f 
 
Fler av Fennovoimas ägare vill lämna företaget 
Flera kommuner, som är delägare i Fennovoima, diskuterar en eventuell sorti. Nu se-
nast har Helsingfors kommunfullmäktige beslutat att inleda en utredning av om Hel-
singfors och Vanda ska lämna Fennovoima. Helsingfors stad äger 40 % och staden 
Vanda är 60 % av aktierna i Vanda Energia som är delägare i Fennovoimas. 
 
Enligt Fennovoimas hemsida är följande företag redan ”Icke-finansiella aktieägare”: 
Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy Ovako Imatra Oy Ab, S-Voima Oy, Kuopio 
Energy Ltd, Kestra Real Estate Services Ltd.  
 
Keskos dotterbolag Kestra beslöt redan 2014 att dra sig ur Fennovoima. En domstol 
har beslutat att Kestra inte behöver delta i tilläggsfinansieringen av kärnkraftsbygget. 
Men Kestra har inte lyckats sälja sina aktier. Även Valio har meddelat att bolaget vill 
avstå från sin andel på 1,4 %.  
 
I den finska regeringens principbeslut för kärnkraftverket förutsattes att minst 60 % av 
ägarna ska vara finska eller ägare inom EU. Enligt Fennovoima är andelen finska del-
ägare för tillfället 66 % (osäker uppgift) och Rosatom äger 34 %. 
 
VIKTIGT: Nätverket skickade den 21 november brev med information om den 
svenska opinionen till Finlands alla kommuner och till VD och styrelsen i de företag 
som är delägare till Fennovima. Vi hoppas nu på ett gensvar från finska kommuner och 
Fennovoimas ägare. 
 
VIKTIGT: Nätverket träffar den 15 januari miljöminister Karolina Skog på mil-
jödepartementet. Inför mötet har nätverket fått juridisk hjälp om tillämpningen av Es-
bokonventionen av Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen riks.  

http://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/169036?shareID=100705-d6b98f672f
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VIKTIGT: Få fler kommuner att ta avstånd från kärnkraftverket - kontakta poli-
tiker i din kommun eller skriv ett medborgarförslag om kommunen inte tagit 
ställning än! 
Det är mycket glädjande att det finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av 
ett finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Hittills har sjutton norrlandskommuner 
på olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Kommunerna är Övertorneå, 
Överkalix, Kalix, Boden, Sorsele, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå, 
Vännäs, Bjurholm, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall med 
tillsammans mer än 520 000 invånare. 
 
VIKTIGT: Fortsätt samla namn överallt! 
Namninsamlingarna fortsätter till kärnkraftverket är stoppat. Tips: I Umeå träffas man 
regelbundet och går ut tillsammans och samlar namn första lördagen i varje månad. 
 
VIKTIGT: Inbjudan till invigning av det nya Informationscentret Hanhikivi i 
Pyhäjoki 19-20 januari  
Alla är välkomna att delta i invigningen av det nya Informationscentret Hanhikivi i Pyhä-
joki fredag-lördag 19-20 januari. På fredagen blir det pressinformation och seminarium 
och på lördagen aktiviteter för barn och samvaro med musik mm. Hjärtligt välkomna! 
Arrangör är Informationscentret Hanhikivi och Andelslaget Häxlås.  
Anmälan görs till Tiina Prittinen tiina.prittinen@gmail.com eller till  
Lea Launokari lea.launokari@nettilinja.fi  
 

Mer information 
Läs mer på nätverkets hemsida http://karnkraftsfritt.se/  
och på Facebooksidan https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/    
 

Kärnkraftsfritt Bottenviken kontaktpersoner 
 

Överkalix Kennerth Moberg, kennerth.moberg@telia.com 
Övertorneå, Juoksengi Tarja Leinonen, tarja.leinonen@gmail.com 
Haparanda Per Lundbäck, lundbackper0@gmail.com  
Kalix Lena Lagerstam, lena.lagerstam@telia.com 
Kalix Mattias Johansson, bjumis@gmail.com  
 

Luleå Christina Morin, cina.morin@telia.com 
Luleå Roger Malmberg, rogermalmberg@hotmail.com 
Piteå Per Holmqvist, per@nordansmak.se 
Arvidsjaur Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se 
Skellefteå Rolf Granstrand rolf.granstrand46@gmail.com  
 

Skellefteå Seiko Matsuda seikom@live.jp  
Robertsfors Elisabeth Holmström, elisabeth.holmstrom@bottniait.se 
Umeå Erik Danielsson, erdanielsson@gmail.com 
Östersund Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com 
Härnösand Eva Goes, eva@goes.se 
 

Sundsvall Måna Wibron, mana.wibron@designmmm.nu 
Sundsvall Ulf Gustafsson ulf414@hotmail.com  
Hudiksvall My Leffler, my.helsingland@hotmail.com  
Näsåker Lo Högberg, 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, liv.jofjell@googlemail.com 
 

Aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken! 
 

Kärnkraftsfria nyårshälsningar och en önskan om ett Gott Nytt År! 
Lena Lagerstam i Morjärv 
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