GRATISLUNCHEN - om oljans ändlighet, 6 maj på Gjuteriet

LIVSTIDSFÖRLÄNGNING FÖR KÄRNKRAFTEN!
Energikommissionen presenterade sitt förslag den 20 april. Livstiden för kärnkraften skall förlängas
från 40 till 50 år. Effektskatten skall tas bort och avfallsavgiften sänkas. I realiteten betyder detta
mer subventioner under längre tid, mer kärnavfall, fler risker med materialtrötthet i gamla reaktorer
m m. Och därför kan inte heller förnybart växa utan subventioner. Kärnkraften kommer att fortsätta
att vara bromsklossen! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6677346 Nu
gäller det att debatten tar fart och där kan var och en bidra!

"GRATISLUNCHEN"
- eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut.
Lördag den 6 maj kl 15 kommer Therese Uddenfeldt till Café Gjuteriet, Verkstadsgatan 1,
Herrhagen, Karlstad och berättar om sin bok "Gratislunchen", en bok om oljan och dess ändlighet.
De senaste århundrandena har vi kunnat avnjuta historiens största gratislunch. Det fossila bränslet
har gett oss en frihet som människan tidigare bara kunnat drömma om.
Men: Oljereserverna minskar utan möjlighet till påfyllning, samtidigt som vårt beroende av de
sinande resurserna bara ökar.
En viktig aspekt på framtidens energi! Arrangör är Karlstads Bokcafé tillsammans med Värmland
mot Kärnkraft och Naturskyddsföreningen. Inträde 50 kr (30 för medlemmar i arrangerande
organisationer)

RYSK KÄRNKRAFT I BOTTENVIKEN - EN SÄKERHETSRISK?
I en debattartikel i NWT 2017-04-11 frågar vi alliansens representanter i försvarsutskottet om de
anser att det planerade ryska kärnkraftverket i Pyhäjoki i Finland kan komma att utgöra en
säkerhetsrisk för Sverige. http://nwt.se/asikter/debatt/2017/04/11/finskt-beroende-av-rysk-karnkraft
Det ska bli spännande att se vad de kan tänkas svara - om de svarar!

REGION VÄRMLAND ORDNAR SOLTURNÉ
Intresserad av att använda solenergi, nu eller senare? Kommunernas energi- och klimatrådgivare,
Skatteverket, elnätsbolag och solcellsleverantörer ordnar kombinerade seminarie- och solmässor i
värmländska kommuner. Här kommer datum och tider. Mer på resp. kommuns hemsida framöver.
Några lokaler och exakta tider är ännu osäkra.
24 april, 17 - 20.30 Munkfors Munkfors förenings- och konferenscenter
25 april 17 - 20.30 Forshaga Forshaga Folkets Hus
16 maj 17 - 20.30? Sunne Biblioteket (?)
30 maj 17 - 20.30? Grums Folkets Hus Gruvan
31 maj 17 - 20.30? Arvika Ritz (?)
01 juni 17 - 20.30? Årjäng Thon Hotell
07 sept 17 - 20.30? Hagfors Hotell Monika
14 sept 17 - 20.30? Kristinehamn Värmlandsbil (?)

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!
Kärnkraften tycks i vårt land långsamt gå i graven av sig själv, men allt är inte frid och fröjd för det.
Kärnkraftsbolagen trycker på för snabbt beslut om slutförvar utan att kunna bevisa att deras förslag
är säkert. Den kärnkraftskritiska rösten från Värmland behövs. Medlemskap i Föreningen Värmland
mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till föreningens bankgiro, glöm inte att
skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren - och skicka ett mejl med din adress och ditt
telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se Ditt medlemskap är ett viktigt personligt
ställningstagande och ett stöd för en framtid utan dyr, farlig och onödig kärnkraft.
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