Föreningen

Värmland mot Kärnkraft
kontakt@varmlandmotkarnkraft.se
www.varmlandmotkarnkraft.se
www.facebook.com/groups/fkrkd/
Bankgiro 136-8695

Hej kärnkraftsmotståndare!

2013-09-11

ÅRSMÖTE
Föreningens andra verksamhetsår har gått till ända och vi kan blicka tillbaka på bland annat ett antal större
och mindre aktiviteter som utställning och föredrag (om kärnkraftens baksidor och möjligheten att ersätta
den med förnybar energi) på Karlstads bibliotek i februari, samma utställning i Sunne i maj, Fukushimademonstration i mars, ett antal tillfällen då vi synts på gator och torg med flaggor och info-material, en
trevlig fest i Norrstrandskyrkan i april...
Samtidigt har Sverige ännu inte fattat något beslut om att avsluta kärnkraftsepoken, trots att förnybar energi
sedan länge är billigare, medan kärnkraftens pris ständigt stiger.
Tjernobyl och Fukushima lär oss också att när en kärnkraftsolycka inträffar, kommer den aldrig någonsin att
upphöra. Enda sättet att bli av med denna risk är att sluta med kärnkraft.
Så det finns all anledning att fortsätta att verka för snabb avveckling av kärnkraften och omställning till
förnybar energi. Vi behöver din insats och dina idéer! VmK är en ideell organisation som drivs av
människor som bestämt sig för att satsa tid och engagemang för att uppnå målet med att avvekla kärnkraften.
Varje person är viktig, oavsett hur mycket eller lite tid du kan ge. Kom till årsmötet. Du behövs!

Torsdag den 26 september 2013 kl.18.00
Gjuteriet (Studiefrämjandet), Rum 216, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad.
Är du medlem har du rösträtt, men alla är välkomna. Du kan förstås bli medlem på plats! Vi bjuder på
te/kaffe och smörgås.

MILJÖAKTIVIST SÖKES TILL VMKS STYRELSE!
Vill du lära dig hur en organisation fungerar? Jobba ideellt med organisationsutveckling, kampanjarbete och
få en mycket bra insyn i svensk energipolitik? Lära dig mer om kärnkraft och hur den kan ersättas?
Föreningen Värmland mot Kärnkraft söker nya styrelsemedlemmar inför årsmötet den 26 september.
Som styrelsemedlem kommer du under det kommande året till exempel att samarbeta med
miljöorganisationer och politiska partier och lära känna andra engagerade människor. Arbetsbelastningen
varierar, men du bör räkna med ca. 6 timmar i månaden. I arbetet ingår bland annat månadsmöte med
styrelsen (5 personer), planering av verksamheten och genomförande av utåtriktade aktiviteter som t.ex.
manifestation på årsdagen av Fukushimakatastrofen. Läs om våra tidigare aktiviteter på
hemsidan www.varmlandmotkarnkraft.se.
Du behöver inte kunna allt om kärnkraft utan kommer att lära dig det du behöver under arbetets gång.
Viktigare är att du är engagerad, pålitlig och har ett miljöengagemang. Skicka din intresseanmälan till
styrelsen på kontakt@varmlandmotkarnkraft.se (det går bra att svara på detta mejl) eller ring till ordförande,
0554-21090.

BLI MEDLEM
Det är också dags för alla medlemmar att förnya medlemskapet. Vi vill också uppmana dig som ännu inte är
medlem, men med på denna mejl-lista, att bli medlem i föreningen Värmland mot Kärnkraft! Föreningen
behöver ditt stöd. Avgiften är bara 100 kr (50 kr för studerande) och medlemskapet gäller fram till
september nästa år. Bankgiro 136-8695 Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan.
Skicka samtidigt ett mejl med ditt namn och din adress till: kontakt@varmlandmotkarnkraft.se

NYHETER
Storbritannien vill bygga ny kärnkraft. Den franska energijätten EDF vill bygga den och kräver ett
garanterat pris på drygt 1 kr per kWh under 35 år inklusive inflationsutjämning.
Samtidigt har solel nu sjunkit till ca. 92 öre per kWh och vindel kostar i dag ca. 57 öre per kWh.
(Tyska Manager Magazin, 2013-08-16)
Vattenfall har, som alla säkert hört, gjort gigantiska förluster i Europa under den senaste tiden.
Energijättarnas makt på den tyska marknaden minskar dramatiskt när landet ställer om och de nya
elproducenterna är många tusentals privatpersoner och mindre företag. För närvarande kommer en fjärdedel
av elen från förnybara källor, framför allt sol och vind. Vissa dagar, när solen skiner och vinden blåser, är all
el förnybar!
Läs gärna hela intervjun med Vattenfalls chef Öysten Löseth i Ny Teknik:
http://www.nyteknik.se/nyheter/article3737644.ece
Senaste nytt: S vänder i kärnkraftsfrågan!
– Vi tycker att kärnkraften bör avvecklas och ersättas med förnybara energikällor, säger Magdalena
Andersson enligt Dagens Industri.
Läs hela artikeln i Aftonbladet 13-09-11:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17448982.ab

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!

