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Hej kärnkraftsmotståndare!

Vi hoppas att alla nu får många tillfällen att njuta av den svenska sommaren. Vi kan också glädja 

oss åt att Oskarshamn 1 nu stänger för gott efter 45 års drift.Tre reaktorer till följer före 2020. 

50 000 I PROTEST MOT BELGISKT KÄRNKRAFTVERK

I belgiska Tihange finns tre problematiska reaktorer, varav den äldsta har varit i drift i 42 år. Trots 

att de uppvisar hundratals små sprickor i reaktortanken och döms ut av expertis, får de fortsätta. 

Även den tyska regeringen har krävt stängning av oro för vad en olycka skulle kunna orsaka i 

näraliggande tättbefolkade områden. Den 25 juni ordnade 50 000 deltagare en 9 mil lång 

sammanhållen människokedja genom Belgien, Nederländerna och Tyskland för att kräva 

avstängning. Aktionen kallades lämpligt nog "Kedjereaktion". Klicka på länken till bifogat filmklipp, 

det talas franska, men mest talar bilderna och man förstår att det var roligt mitt i allvaret! 

https://www.youtube.com/watch?

SOMMARTRÄFF I BOTTENVIKEN 19 AUGUSTI

Längs Bottenviken kämpar invånarna oförtrutet för att slippa bli grannar med ett finsk-ryskt 

kärnkraftverk. Nu har 17 kommuner på den svenska sidan anslutit sig, senast Sorsele. I Finland 

försöker stadsfullmäktige i Helsingfors och Nykarleby kommuner att komma ur sitt delägarskap i 

kärnkraftsprojektet, vilket inte går utan vidare. 

Nätverket Ett kärnkraftsfritt Bottenviken bjuder in till Sommarträff i Morjärv. Ur deras inbjudan: 

"Boka in nätverkets Sommarträff i Morjärv 19 augusti Nätverket inbjuder alla intresserade till en

Sommarträff på Folkets Hus i Morjärv på Nationalälvdagen lördag den 19 augusti mellan ca 10-16. 

Sommarträffen blir ett viktigt arbetsmöte för att diskutera den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt

Bottenviken. Samtidigt som vi träffas och har trevligt och roligt så är det ett sätt att engagera fler i 

arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs på udden Hanhikivi i Pyhäjoki." Det blir även manifestation 

och firande på kvällen. Mer info på: www.karnkraftsfritt.se Om du vill ta tillfället i akt och vara med 

"där det händer", kan VmK bekosta din resa, eftersom vi fått ett bidrag till sådana ändamål. Mejla: 

kontakt@varmlandmotkarnkraft. eller ring ordf. Liv Jofjell 0554-21090.

mailto:kontakt@varmlandmotkarnkraft.se
http://www.karnkraftsfritt.se/
https://www.youtube.com/watch?v=4qCD0zBbKj0


CLIMATE-CAMP I GÖTEBORG DEN 3 - 7 AUGUSTI

Kärnkraften hör ihop med hela energifrågan, som hör ihop med klimatet. Planerna att bygga en 

fossilgasterminal i Göteborg är inte ett framgångsrecept för planeten. Därför vill VmK informera om

att det kommer att äga rum ett spännande klimatläger i Göteborg i augusti. Där kommer att 

erbjudas föredrag, workshops, filmvisningar, musik, konst, naturexkursioner m m. Lägret avslutas 

med en manifestation. All information hittar du på: http://www.fossilgasfallan.se/

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. 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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