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Hej alla kärnkraftsmotståndare!

2013-04-08

Ett särskilt välkommen till detta nyhetsbrev önskar vi alla som skrev upp sig på mejllistorna under
Fukushimadagen den 9 mars!
På grund av kylan och kanske även den lite tidigt valda tidpunkten kom det inte så många deltagare
till själva manifestationen, men många kom förbi under de timmar vi fanns på torget under dagen, åt
upp kärnkraftverk, gick tipsrundan, tog del av informationen och uttryckte sin sympati!
För alla er som missade våra utmärkta talare, går det bra att se och höra dem igen på youtube om ni
klickar på någon av länkarna är nedan!
Jonas Gunnarsson, riksdagsledamot S:
http://youtu.be/fXPIcQufArg
Stina Bergström, riksdagsledamot Mp.
http://youtu.be/u3A7skCGj88
Bengt Berg, riksdagsledamot V:
http://youtu.be/dpNX5rUiF5s

FEST
Onsdag den 17 april kl. 19.00 blir det en Anti-kärnkraftsfest för att fira vad vi uppnått hittills, för att
spåna kring framtiden och för att träffas och ha trevligt! Plats: Församlingshemmet
Norrstrandskyrkan, Drottning Kristinas väg 7 (mellan Sundstagymnasiet och Nobelkorset) VmK
bjuder på vegetarisk soppa och smörgås, universitetskyrkan bjuder på "Atomkraft - Nej Tack TÅRTA!"
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

UTSTÄLLNING OCH FÖREDRAG I SUNNE
Vår utställning: "Visst går det - från kärnkraft till förnybar energi" visas på biblioteket i SUNNE
under tiden 8 - 27 april, på Miljöpartiets initiativ. Måndag den 15 april kl 19.00 inbjuds till föredrag
och diskussion på samma tema i Frykensalen på biblioteket. Stina Bergström och Eva Hallström,
Miljöpartiet, och Wolfgang Ranke,Värmland mot Kärnkraft kommer att inleda. Arrangörer är
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Föreningen Värmland mot Kärnkraft. Fritt inträde.
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!

