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Hej kärnkraftsmotståndare! 

Just nu tar vi det lite lugnt med utåtriktade aktiviteter i föreningen, men vi kommer igen, bl a 

med torgaktiviteter i juli. Exakt när och var meddelas senare.  

Under tiden har föreningens hemsida omorganiserats och fått en ansiktslyftning av två 

engagerade och kunniga medlemmar. Gå gärna in och titta! 

Tre medlemmar representerade VmK på Folkkampanjens årsmöte i våras. De kunde berätta 

att det har vuxit fram aktiviteter på många olika platser och att kärnkraftsfrågan håller på att 

bli aktuell bland många unga.  

VmK kommer också att representeras av några av våra medlemmar under politikerveckan i 

Almedalen i sommar. 

 

Allvarlig incident i Forsmark! 

Torsdag den 30 maj slogs elen ut i reaktor 3, som var avstängd för revision. Efter ca 30 

minuter lyckades de anställda manuellt sätta igång dieselaggregaten. 

Eftersom reaktorn just då var tagen ur drift försöker man från Vattenfalls sida tona ner 

händelsen. Men även en avstängd reaktor behöver kylas för att det använda bränslet inte ska 

överhettas, vilket i slutändan skulle kunna leda till en härdsmälta. 

Därför klassas enligt både Forsmark och Strålsäkerhetsmyndigheten händelsen som en 

kategori 1, vilket är den allvarligaste. Tekniken får nämligen aldrig någonsin fallera i en så 

riskfylld verksamhet som kärnkraft. 

Händelsen påminner fatalt om den s k Forsmarkincidenten 2006, då emellertid strömavbrottet 

ägde rum under drift. 

Än en gång har vi haft turen att klara oss från en allvarligare olycka! 

Om du vill kan du läsa mer ur Uppsala nya tidning: 

http://www.unt.se/osthammar/forsmark-ser-over-sakerheten-2447315.aspx 
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Vem ska betala? 
De flesta av oss har nog inte kunnat undgå att energidebatten just nu handlar väldigt mycket 

om subventioner och att kärnkraftsförespråkare gärna ser att subventioner till förnybar energi 

ska minska eller tas bort helt. Därvid bortser de mycket gärna från de gigantiska subventioner 

som oförmindrat fortsätter att ges till kärnkraften. Framför allt för att kärnkraftverk, i motsats 

till all annan industriell verksamhet, inte behöver/inte kan ha några försäkringar för att täcka 

kostnader som en eventuell olycka skulle förorsaka. 

Dessutom för det som bl a avslöjats i Sveriges radios serie "Atomnotan", att kostnaderna för 

rivning av gamla reaktorer och slutförvaret av avfallet har beräknats med många tiotals 

miljarder för lite - kostnader som kommer att läggas över på medborgarna inom en ganska 

snar framtid, eftersom kärnkraft inte lönar sig om företagen måste lägga mer pengar i 

avfallsfonden. 

Tomas Kåberger, professor, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten, belyser detta 

dilemma som hela energipolitiken sitter fast i, i en artikel i tidningen Miljöaktuellt, som du 

kan läsa under länken nedan: 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.509434/kronika--att-se-desperationen 

 

Vi önskar alla en fin och solig midsommar! 

 

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! 
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