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Hej kärnkraftsmotståndare! 

TORGDAGAR I SOMMAR! 
Lördag den 13 juli kl 10 - ca 14 finns "Värmland mot Kärnkraft" på 
Stora Torget i Karlstad.  

Lördag den 3 augusti finns vi på samma tid, samma plats.  
Kom och var med eller kom förbi, ta en fika, diskutera, informera eller låt 

dig informeras!  

Trodde någon att kärnkraftsolyckan i Fukushima för snart 2 1/2 år 

sedan, är ett avslutat kapitel? 
Alla som lyssnade på lunchekot den 9 juli vet att det tyvärr inte är så. 

 
"Samtidigt som Japan på allvar börjat planera för att ta i drift några av de 

kärnkraftsreaktorer som stått stilla sedan jordbävningen 2011 kommer uppgifter om att 

halterna av radioaktiva ämnen ökar kring de skadade anläggningarna i Fukushima. --- 

Det är halten av det cancerframkallande ämnet cesium som skjutit i höjden under de 

senaste dagarna i grundvattnet kring kärnkraftverket i Fukushima.  

Ägaren Tepco skriver i ett pressmeddelande att värdena ökat med omkring 90 gånger på 

tre dagar. En talesperson för bolaget säger att de inte kan hitta någon förklaring till 

läckan. 

Halten av cesium är uppe i 9000 Bequerel, mot "tillåtna" 60 Bequerel! De senaste 

veckorna har det även visat sig att halterna av andra cancerframkallande ämnen som 

strontium och tritium ökat runt det stängda kärnkraftverket." 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5587081 

Vi kommer säkert att höra mer om detta framöver!   

 

HUR SER DET UT MED KÄRNKRAFTEN I VÄRLDEN? 

"World Nuclear Industry Status Report 2013" ska presenteras på en 

presskonferens nu på torsdag den 11 juli 2013 i Bryssel.  

Rapporten pekar bl a på: 

¤ En rekordartad minskning av el genererad med kärnkraft i hela världen 
under 2012. 
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¤ Världens kärnkraftverk åldras i snabb takt: hälften har varit i drift över 
30 år. 

¤ 2012 genererade såväl Kina som Tyskland, Indien och Japan för första 

gången mer el från förnybara källor än från kärnkraft. 

¤ Det kritiska läget i Fukushima, där det bl a inte finns någon lösning på 
vad man ska göra med ca 400 000 ton högradioaktivt vatten som nu 

lagras i olika behållare på området. Till detta kommer den senaste tidens 
alarmerande läckor av radioaktivitet till grundvattnet. 

Konferensen kan ses live på torsdag på 
http://www.greenmediabox.eu/live/ eller laddas ner som PDF på  

http://www.nonuclear.se/kalender/press-invite-world-nuclear-industry-
status-report2013 

 

Det finns alltså all anledning att fortsätta skapa opinion för ett samhälle 
byggt på förnybar energi! 

Bär solmärket! Tala "energi" med vänner och bekanta! Bli medlem i 
Föreningen Värmland mot Kärnkraft! 

 

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! 
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