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Hej alla kärnkraftsmotståndare!       2013-01-15 

 

En god nyhet: Strålsäkerhetsmyndigheten har (äntligen!) förelagt kärnkraftsbolagen att uppfylla 

EUs säkerhetsdirektiv! Det innebär bl a att samtliga kärnkraftverk måste ha ett ett extra separat 

nödkylsystem och bygga om anläggningarna så att de kan stå emot ett terrorangrepp. Det är inte 

billigt och kommer att ytterligare fördyra kalkylerna för eventuell nybyggnad! 

 

Föreningen har nytt bankgironummer! 
Vi hade blivit lovade att få behålla samma bankgironummer när vi gick över från Nordea till 

Fryksdalens Sparbank (på grund av höjda avgifter), men det fungerade inte! Det gamla hade ändå 

stängts ner av Nordea, vilket tyvärr vållat en del problem och frågor. Nu har vi ett nytt nummer som 

fungerar, se ovan.  Vi hoppas att alla som försökt betala in medlemsavgiften utan att lyckas vill 

göra det igen och att alla som tänkt på att göra det tar tillfället i akt och går från tanke till 

handling! Medlemsavgiften är fortfarande låg för att den inte ska utgöra ett hinder för någon att gå 

med: 100 kr respektive 50 kr för studenter. Verksamhetsåret är från 1 september till 31 augusti 

nästkommande år. Avgiften betalas alltså in till Bankgiro 136-8695. Skicka samtidigt ett mejl med 

ditt namn och din adress till: folkkampanjen.karlstad@gmail.com  

För att ro vårens aktioner i hamn, med de små personella och ekonomiska resurser vi har, behövs 

ditt stöd! Allt arbete utförs förstås ideellt, men material, tillstånd m m kostar! 

 

FÖRBEREDELSEMÖTE 

för vårens manifestation mot kärnkraft 2 år efter Fukushima (se nedan) äger rum torsdag den 31 

januari kl. 18.00 på Gjuteriet, rum 216 (Studiefrämjandet), Verkstadsgatan 1 i Karlstad, bakom 

Nöjesfabriken.  

Torsdag den 28 februari hålls ytterligare ett förberedelsemöte, samma tid och plats.  

Var och en som har någon idé kring manifestationen, som på något sätt vill hjälpa till, har idéer om 

samarbetspartners etc, är hjärtligt välkommen att delta. Vi bjuder på fika.  

 

 

KÄRNKRAFT - FARLIG OCH ONÖDIG 

12. - 25. februari, Bibliotekshuset i Karlstad. 

Utställningen "Visst går det! - från kärnkraft till förnybar energi" 

Onsdagen den 13 februari,  

Kl 17.30  Utställningen presenteras. Bibliotekets övre plan 

Kl 18.00  Föreläsning och diskussion. Bibliotekscaféet 

Olov Holmstrand 
Professor i hydrogeologi och medförfattare till boken "Uranbrytning i Sverige?", utgiven av 

Naturskyddsföreningen 

Kärnkraftens baksidor: Uranbrytning och slutförvaring. 



Wolfgang Ranke 
Fysiker och huvudansvarig för utställningen 
Sverige: Omställningen till förnybar energi är lätt! 

I samarbete med Naturskyddsföreningen i Karlstad och Studiefrämjandet.  

Bifogat finns en inbjudan som alla kan trycka ut, skicka till vänner, sätta upp på lämplig plats eller 

sprida på annat sätt. Gå in på vår Facebooksida: www.facebook.com/groups/fkrkd/ Där 

kommer inom kort en inbjudan till evenemanget som du kan dela och bjuda in dina vänner till.   
Kom till biblioteket den 13 februari, var med och diskutera! 

 

Manifestationen Fukushima 2 år lördag den 9 mars på Soltorget.  
Pricka in datumet i kalendern,  

Det ser ut att kunna bli en fantastisk manifestation - men det viktigaste är att du och dina vänner 

kommer! 

Vi har redan fått många prominenta talare: Riksdagsman Jonas Gunnarsson (S), som just då 

kommer tillbaka från ett besök i Fukushima, riksdagsmannen och allas vår värmlandspoet Bengt 

Berg (V), riksdagskvinnan Stina Bergström (MP) - alla tre representerar Värmland. Cizzi Grönkvist, 

skådespelareoch komiker vill göra ett annorlunda inlägg i debatten. Greenpeace har svarat positivt 

på frågan om någon av dem som deltog i aktionerna i oktober på Forsmark och Ringhals kan delta. 

Och från svenska kyrkans sida hoppas vi kunna räkna med ett engagerat inlägg!  

 

Välkommen att delta i senvinterns aktiviteter! 

 

Solhälsningar, 

Styrelsen 

Liv Jofjell, ordf. tel. 0554-21090 

Adam Maxe, Eugenia Klang, Fredrik Andersson, Ingrid Ranke 

 

 

Om det är någon som får detta mejl, men inte vill få det, eller om ni vet någon som borde få detta 

mejl, men inte fått det, är vi tacksamma att få veta det.  

Skicka det gärna vidare till någon du tror kan ha intresse! 

 


