
 

 

Värmland mot Kärnkraft 

www.varmlandmotkarnkraft.se 
kontakt@varmlandmotkarnkraft.se 
www.facebook.com/groups/fkvrkd/ 

Bankgiro 136 8695 

 

Ut med kärnkraft – in med förnybart! 

 

Manifestation 

4 år efter Fukushima 

Soltorget Karlstad, 14 mars 2015 kl. 13 

 

Ingrid Ranke (Värmland mot Kärnkraft) 
Job Larsson (Grön ungdom) 

Daniel Zetterström (Greenpeace) 
Adam Slottner (Kravbonde) 

Jessica & Sanna (slutförvarslåten) 
Karin Granström (Naturskyddsföreningen) 
Inger Raaby (Ett Kärnkraftsfritt Bottenviken) 

Bengt Berg (poet) 
Musik, kaffe, kärnkraftstårta m m. 

 

Till 15.00 finns vi på plats med information och 
aktiviteter 

 

Föreningen Värmland mot Kärnkraft i samarbete med 
Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokrater för Tro och 
Solidaritet, Vänsterns Studentförbund, Ung Vänster, 

Grön Ungdom 
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Ut med kärnkraft – in med förnybart! 

 

Nu vänder det: 

 

 - Oskarshamn 1 kommer att stängas (och antagligen 
   flera till). 
 - Forsmark 3 kommer inte att effekthöjas. 
 - Ingen ny kärnkraft ska byggas. 
 - Förnybar energiproduktion ökar globalt - trots låga olje- 
   och kolpriser! 
 - Stora företag (tex. IKEA, SCA, Apple) satsar på egen 
   förnybar elförsörjning. 
 - Allt detta händer av ekonomiska skäl! 
 

Men än kan vi inte vara lugna: 

 

 - Åldrande reaktorer med ökande brister och 
   säkerhetsproblem bedrivs fortfarande. 
 - Att riva gamla kärnkraftverk är dyrt. Risken är stor att 
   förtagen försöker att vältra över kostnaderna på 
   samhället. 
 - Avfallsfrågan är stor och olöst.  
 - Just nu fattas 40 miljarder i kärnavfallsfonden. 
 - Vi behöver kunnigt folk som avvecklar kärnkraften. 
 

Kärnkraften måste tyvärr granskas och 
följas upp i många år framöver. 

 
Har du frågor? Mejla till: 

kontakt@varmlandmotkarnkraft.se 
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