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Hej alla kärnkraftsmotståndare!       2013-02-18 

 

Lyckad föredrags- och diskussionskväll den 13 februari i Bibliotekscaféet i 

Karlstad. 

Ca 45 personer kom och lyssnade på Olov Holmstrand, Naturskyddsföreningen i Lerum, som 

berättade om uranbrytning och slutförvar som två av av kärnkraftens många riskfyllda baksidor, och 

Wolfgang Ranke, Värmland mot Kärnkraft, som visade på Sveriges extremt goda möjligheter att 

ställa om till en helt förnybar energiförsörjning. Gott om tid var inplanerad för diskussion, vilket 

deltagarna också engagerat tog i anspråk. En slutsats, som nog de flesta kunde enas om, är att en 

energiomställning på inget sätt blir enkel men att alternativet att fortsätta med kärnkraft inte heller 

är det plus att det blir allt dyrare och är förbundet med ständiga risker. 

Utställningen KÄRNKRAFT - FARLIG OCH ONÖDIG kan ses på Bibliotekshuset i Karlstad 

även denna vecka.  På eftermiddagen måndag den 25 februari plockas den ner.  

Sveriges Radio P1 har de senaste veckorna i en stor satsning granskat kärnkraften ur alla 

tänkbara aspekter och fortsätter även denna vecka.  
Intressanta program om bl a uranbrytning, slutförvar och nu "Atomnotan", om kostnaderna. 

 T ex programmet: "Hur länge håller de svenska reaktorerna?" 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5443458 

"Kärnkraftsanalytikern Mycle Schneider, som bland annat är energirådgivare åt EU, förutspår att 

antalet kärnkraftverk kommer att vara få om 20 år då 150 av Europas 180 reaktorer har passerat 40 

års strecket. Men de svenska kärnkraftsoperatörerna planerar att köra de flesta av reaktorerna till de 

blir 60 år. ..." 

 

FÖRBEREDELSEMÖTE II  

för vårens manifestation mot kärnkraft 2 år efter Fukushima (se nedan) äger rum torsdag den 28 

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

Nöjesfabriken.  

Kulturella inslag behövs! 

Var och en som har någon kreativ idé kring manifestationen, kan tipsa om nya samarbetspartners, 

eller på något sätt kan hjälpa till praktiskt är hjärtligt välkommen att delta.  Vi bjuder på fika.  

Kan eller vill du inte komma men vill hjälpa till på manifestationen , tveka inte att mejla eller ringa 

(se nedan)!  

 

Manifestationen Fukushima 2 år lördag den 9 mars kl 11 på Soltorget. Vi finns på 

plats med information och aktiviteter kl 11 - 15. Håll tummarna för vackert väder! 

Meningen med en manifestation är att visa att man är många som tycker en sak. Det finns inget som 

oroar makthavare mer än om folk går ut på gatorna för en sak! Det var på grund av starka folkliga 

protester som Tyskland fattade beslutet att ge kärnkraften ett slutdatum. Därför är varje person som 

deltar så mycket viktigare än de mest prominenta talare!  Boka in datumet! Ta med vänner och 

bekanta! Sprid informationen! 



Vi har i alla fall redan 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. Vi hoppas på någon från 

Greenpeace som deltog i aktionerna i oktober på Forsmark och Ringhals. Och från svenska kyrkans 

sida hoppas vi kunna räkna med ett engagerat inlägg!  

Alla är välkomna med egna plakat eller vad ni kommer på ... 

 

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! 

 


