Bojkotta Fortum! Byt elbolag! Nyhetsbrev 2015-09-24

Föreningen

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

ÅRSMÖTE FÖR
FÖRENINGEN VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT
PROGRAM:
18.00 Ordentlig fika med smörgås - ingen behöver vara hungrig!
18.30 - ca. 20.15 ÅRSMÖTE
Datum och tid: Tisdag den 29 september 2015 kl.18.00
Gjuteriet (Studiefrämjandet), Rum 216, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad.
Årsmötesförhandlingarna kommer vi säkert att klara av ganska snabbt. Därefter
hoppas vi på en öppen och engagerad diskussion om föreningens fortsatta
verksamhet och läget på energifronten.
Är du intresserad av att veta vad Värmland mot Kärnkraft (VmK) håller på med, är
detta ett bra tillfälle att lära känna föreningen! På årsmötet har endast medlemmar
rösträtt, men alla är välkomna att delta i diskussionen. Den som vill kan också bli
medlem på plats. Alla medlemmar får dagordning och verksamhetsberättelse
tillskickade. Välkommen!

BOJKOTTA FORTUM!
Thrillern kring det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki på finska sidan av Bottenviken
fortsätter. Det statliga ryska kärnvapen- och kärnkraftsbolaget Rosatom är mycket
angeläget om att få till stånd detta bygge bara 15 mil från den svenska
norrbottenskusten. I somras satte finskägda Fortum köp av ett antal ryska
vattenkraftverk som villkor för att de skulle gå in som delägare i projektet sedan Eon
hoppat av och ett okänt kroatiskt företag avslöjats som rysk bulvan. Nu har Fortum
officiellt gått in, utan garantier om köp men i stället under hot om att Ryssland
konfiskerar de vattenkraftverk Fortum redan äger där om de skulle trilskas, enligt den
finska tidningen Iltalehti 2015-09-22.

Finska aktivister uppmanar nu till bojkott av Fortum. Många i Värmland får sin el just
från Fortum, vilket inte ska förväxlas med elnätet som tidigare ägdes av Fortum men
nu sålts till Ellevio och som vi inte kan välja. Om du fortfarande får din el från Fortum
men vill ändra till ett företag som enbart handlar med förnybar el, gå in på
"Smutselskollen" och välj ett bolag som passar dig. Det är inte dyrare, oftast tvärt om!
http://www.smutselskollen.se/Rena-bolag/.

BLI MEDLEM!
I och med årsmötet den 29 september inleds vårt nya verksamhetsår. Vi hoppas att
du som redan är medlem vill förnya ditt medlemskap och att du som ännu inte är
medlem vill göra slag i saken och bli det! Medlemskap i Föreningen Värmland mot
Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt
ställningstagande och ett stöd för en framtid utan dyr, farlig och onödig kärnkraft.

Solhälsningar,
Styrelsen
Bernhard Kuehn ordf. tel. 0760-910808
Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Tågmark, Ingrid Ranke, Liv Jofjell
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!

