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Hej medlemmar och/eller på annat sätt aktiva i Värmland mot Kärnkraft (VmK)

KÄRNKRAFTEN FÖRGÅR - STRÅLNINGEN BESTÅR

RÄDDA KLIMATET - KÄRNKRAFT FEL VÄG

Det pågår intensivt lobbyarbete för kärnkraft under förevändning att den skulle behövas för att 
rädda klimatet. Lyckligtvis håller den på att prisa ut sig själv, men ropen på subventioner skallar allt
högre.

Den 11 mars år är det 5 år sedan katastrofen i Fukushima och den 26 april 30 år sedan Tjernobyl. 
Japan och Ukraina kämpar för att hindra mer radioaktivitet att komma ut till miljö och människor 
och måste fortsätta med detta år efter år efter år efter år ...

VmK tänker uppmärksamma båda händelserna och knyta dem samman med klimatet och vad som
måste göras. Preliminärt med en manifestation lördag den 23 april och med en mindre aktion kring 
den 11 mars.

Fler påhittiga personer som tycker att detta är viktigt behövs, så du är varmt välkommen till en 
förberedelseträff, där vi försöker få till en bra och rolig manifestation som ger både klimatet och 
kärnkraften uppmärksamhet. Och inte minst: Man mår bra av att känna att man gör något, så kom 
med! 

ONSDAG DEN 17 FEBRUARI KL. 19, 

RUM 216, GJUTERIET, Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad (Bakom
Nöjesfabriken). Vi bjuder på fika med smörgås.

SEMINARIUM OM KÄRNKRAFTSSÄKERHET

Vill du delta i ett säkert mycket intressant seminarium om kärnkraftssäkerhet? Seminariet anordnas
av SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och intresserade från mMiljörörelsen är särskilt inbjudna. 
Kanske har du något annat ärende till Stockholm? VmK kan bidra med en del av resekostnaden 
om du ger oss en rapport sedan. Meddela oss på vår mejl i så fall, men gör din anmälan själv. Läs 
hela inbjudan i bifogad fil.
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"Olyckan – lärdomarna – utmaningarna

Heldagsseminarium om kärnkraftsolyckan i Fukushima

Tid: 9 mars 2016 kl. 9.30–16.00
Plats: Solna Summit, Hemvärnsgatan 9, T-bana Solna strand 

Fem år har gått sedan kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima. Vad berodde olyckan på? Vilka 
konsekvenser fick den för arbetet med kärnkraftssäkerhet globalt och i Sverige? Vilken beredskap 
behöver ett samhälle ha för att hantera en radiologisk eller kärnteknisk olycka?

Bland talarna återfinns Hans Blix, f.d. generaldirektör IAEA; Yukiko Duke, journalist och Japan-
expert; Ingemar Engkvist, senior rådgivare Uniper Sverige; Torbjörn Wahlborg, affärsområdeschef 
Vattenfall; Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen och Svante Werger, 
kommunikationsdirektör MSB, Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter, samt flera av 
myndighetens experter på kärnkraft, strålskydd och beredskap. Kaffe och enklare lunch ingår.

Seminariet kommer även att webbsändas. Anmäl dig senast den 26 februari" 

BYT TILL FÖRNYBAR EL!

Det är lätt att ändra till ett företag som enbart handlar med förnybar el och det är ett viktigt 
ställningstagande.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!

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
Liv Jofjell ordf. tel. 0554-21090
Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Tågmark, Helga Braathen, Ingrid Ranke, 
Rasheed Khan

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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