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Hej kärnkraftsmotståndare,

FUKUSHIMA 5 ÅR!

Lördag den 12 mars kl. 11 - 13 på Soltorget i Karlstad, 

Vi finns på Soltorget, med info, flaggor och flygblad för att påminna om detta tragiska jubileum. Det
blir inga tal eller större aktioner (det spar vi till den 23 april då nästa tragiska jubileum - Tjernobyl
30 år, infaller), men kom dit för att prata energi, kärnkraft och klimat och visa att du tar ställning!

NYHETER

Avgörs kärnkraftens framtid i EU i Hinkley Point? 

Det ser allt  svårare ut att bygga ny kärnkraft i  EU. Mot ny kärnkraft talar allt  högre kostnader,
långdragna  bråk  om  otillåtet  statsstöd  och  en  energimarknad  i  snabb  förändring.  Lyssna  på
reportaget i Sveriges Radio Klotet 2016-02-24. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3345 

Härdsmälta i kärnkraftsdebatten

Åsa  Moberg  har  skrivit  en  synnerligen  läsvärd  artikel  i  Helsingborgs  Dagblad,  apropå
kärnkraftslobbyns  insteg  i  debatten  den  senaste  tiden..  "Ingenstans  har  den  farliga
(teknik)optimismen  uttryckts  tydligare  än  när  okunniga  politiker  har  försökt  omvandla
atomvapentekniken till fredlig kärnkraft. Allt som inte kunde hända av katastrofer har redan hänt.
Ändå vägrar de lära sig något. Jag önskar att jag kunde svara på frågan hur det är möjligt."

www.hd.se/kultur/2016/02/13/hardsmalta-i-karnkraftsdebatten/ 

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/.
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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!


