
VI FÖRBEREDER MANIFESTATIONEN 11 MARS 2017

PÅ TISDAG DEN 28 FEBRUARI KL 18.30 

Plats: Gjuteriet, Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1 (bakom Nöjesfabriken)

Rummet heter "Obrända biblioteket" och ligger bakom caféet.

Lördag den 11 mars, 6-årsdagen av kärnkraftshaveriet i Fukushima ordnar VmK en manifestation i 

Karlstad. Platsen blir Västra Torggatan/Tingvallagatan, där Fröding står. (Inte Soltorget som 

tidigare år).

¤ Föreslaget motto: Sätt fart på energiomställningen - kärnkraften är bromsklossen!

¤ Bakom manifestationen står hittills: Naturskyddsföreningen, Jordens vänner, Centerpartiet, Grön 

Ungdom, Gröna kvinnor, Miljöpartiet, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Vänsterpartiet.

¤ Vi har lyckats få en representant för Ett kärnkraftsfritt Bottenviken att komma och tala. Det finns 

ett stort motstånd mot det finsk-ryska kärnkraftsprojektet och nätverket gör ett enormt arbete för att

stoppa det. Värmland mot Kärnkraft ger sitt fulla stöd. 

¤ Grön ungdom har anmält en talare och naturligtvis VmK. Så långt just nu. Fler är tillfrågade, fler 

är välkomna att hålla ett anförande på ca 10 minuter. Anmäl till oss senast 4 mars.

¤ Trumgruppen Blå Björk och pianisten Pär Jorsäter spelar (preliminärt) om det inte blir för kallt 

väder.

¤ Ett info-tält och ett tält med fika och "kärnfri nyponsoppa" kommer att finnas på plats.

¤ Det kommer även att finnas information om sol-el.

¤ Alla medverkande organisationer har erbjudits att ta med eget material och att hålla ett anförande

på temat, men vi har bett dem att undvika ren partipolitik.

Så långt än så länge. 

Välkommen till Gjuteriet den 28 februari och var med och gestalta manifestationen. Kreativa och 

vitsiga inslag sätter ofta fingret på vad som verkligen gäller, är kul att utföra och är mycket 

medieverksamma. Kom och hjälp till att sätta fokus på den nödvändiga omställningen - för klimatet 

och allas vår framtid!

VmK bjuder på fika och smörgås.



NYTT PÅ HEMSIDAN

Kolla på den senaste statistiken om förhållandet mellan kärnkraft och förnybart. Utvecklingen 

överträffar förväntningarna, men fortfarande finns mycket kvar att göra. 

http://varmlandmotkarnkraft.se/wp-content/uploads/2017/01/170124-lite-statistik-om-karnkraft-och-

fornybar-el.pdf

BYT TILL FÖRNYBAR EL!

Har du inte gjort det förut, så gör det nu! 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!

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

Liv Jofjell ordf. tel. 0554-21090
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