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30 år efter Tjernobyl 

KÄRNKRAFTEN AVGÅR

DAGS FÖR 100% FÖRNYBART

Än så länge är inte programmet fastlagt, men vi hoppas att alla vänner av en omställning
till förnybar energi bokar in detta datum och kommer. Mer info snart!

Ca kl 11 - 15 finns vi på plats med information och aktiviteter

Föreningen Värmland mot Kärnkraft i samarbete med Naturskyddsföreningen, m fl.

SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER PÅ FÖRNYBAR ENERGI

finns på CCC hela fredagen den 22 april och halva lördag den 23e!

Det är organisationen SERO, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, som i samband med
sitt årsmöte ordnar seminarier med bl. a. Göran Bryntse, SERO, 100% förnybart till 2040, Preben
Maergaard Lokal förnybar energi i Danmark, Lennart Söder om Eleffekt 100% förnybart, Tomas

Kåberger Förnybara energisystem, Anders Wijkman Klimatstyrd omställning.

VmK kommer också att medverka med ett informationsbord.

Det kostar 600 kr att delta på fredagen och 300 kr på lördagen. Programmet finns med som bilaga.
Evenemanget är öppet för var och en som anmäler sig i tid och man anmäler sig till adressen i

programmet.

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!


