Vi ses på Soltorget lördag den 23 april!
Föreningen

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

2016-04-18

Lördag den 23 april kl 13.00:
Manifestation på Soltorget, Karlstad

30 år efter Tjernobyl:
KÄRNKRAFTEN AVGÅR DAGS FÖR 100% FÖRNYBART !
Nu händer det! Alla verkar nu överens om att kärnkraften håller på att avvecklas och att
den billiga, miljövänliga förnybara energin tar över. Alla problem är naturligtvis inte lösta
men förutsättningarna är bättre än någonsin.
Kom och visa din glädje över detta, lyssna på musik och tal och drick en kopp kaffe! Den
här gången är det du som är huvudpersonen.
Ca kl 11 - 14 finns vi på plats med information och aktiviteter
Föreningen Värmland mot Kärnkraft med stöd av Naturskyddsföreningen, SERO,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, föredrag och utställning på CCC.
Utställningen är öppen gratis för vem som helst under både fredagen och lördagen, så kom dit och
se – och häpna över vad som är på gång när det gäller förnybar energi i Sverige!
I mån av plats är det också möjligt att lyssna på något enstaka föredrag till en kostnad av 100 kr.
Till exempel:
Fredag,

kl. 10.45 Preben Maergaard: Lokal förnybar energi i Danmnark.
Kl.15.10 Lennart Söder: Eleffekt 100% förnybart
Kl. 17.00 Tomas Kåberger: Förnybara energisystem

Lördag

kl. 11.10 Anders Wijkman: Klimatstyrd omställning

Dessutom blir det föredrag om Sol-el, vindkraft, biokol, att producera egen el, och en elbil
presenteras, se program som var bilaga till förra nyhetsbrevet.

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!

