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Hej medlem i VmK,
Sommaren är snart förbi och förhoppningsvis är alla utvilade och glada. Tyvärr har inte kärnkraften
försvunnit under den tiden. Fast en glädjande nyhet är att i South Carolina, USA, har två nya
kärnkraftsbyggen, som var till 40% klara och hittills kostat 9 miljarder $, stoppats på grund av för
höga kostnader! Nu närmar vi oss i stället nästa fas, som så länge har förträngts - vad ska hända
med med avfallet, resterna? Kärnavfallet blir nästa heta fråga - och vi kan se fram emot hur
företagen kommer att försöka komma undan med snabba beslut på ovetenskapliga grunder och att
vältra över ansvar och kostnader på staten, dvs oss!

FÖRHANDLINGARNA OM KÄRNAVFALLET BÖRJAR
SKB, kärnavfallsföretaget Svensk kärnbränslehantering, har lämnat in sin ansökan om att få
tillstånd att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle och annat högradioaktivt material. Från
den 5 september till slutet av oktober 2017 kommer förhandlingar i Miljödomstolen att äga rum i
Stockholm, Oskarshamn och Östhammar (där Forsmark ligger). Kortfattat handlar det om att
företaget anser att deras metod att kapsla in avfallet i koppar och bentonitlera 500 m under
markytan kan garantera liv och hälsa för allt levande i 100 000 år och att det därför nu är dags att
sätta igång. Miljörörelsen och även ett antal oberoende forskare anser det inte bevisat att koppar
kan hålla så länge utan att korrodera och att SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, alltför lättvindigt
godtar SKBs interna forskning. Den 7 september lägger miljörörelsen (Naturskyddsföreningen,
Fältbiologerna, Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen, Jordens Vänner m fl) fram sina
synpunkter i förhandlingarna. VmK har möjlighet att skicka dit någon/några som observatör/er,
men ingen i styrelsen kan delta. Resa och hotellövernattning betalas av Milkas (Miljörörelsens
kärnavfallssekretariat). Om du är intresserad, kontakta VmKs ordförande Liv Jofjell på tel. 073-569
44 55, eller kontakt@varmlandmotkarnkraft.se. Men snart, eftersom det finns förbokade hotellrum!
Läs mer om turerna kring slutförvaret på: www.mkg.se

VILL DU VARA MED I VmKs STYRELSE?
Torsdag den 28 september har VmK sitt årsmöte på Gjuteriet. Föreningen är i stort behov av nya
människor med nya idéer i styrelsen! Eftersom kärnkraftverken i Sverige nu börjar stängas och
inga nya byggs, kanske många tycker att frågan inte längre är särskilt aktuell. Men avfallet finns
kvar och blir mer och mer, i Bottenviken kämpar befolkningen mot ett finsk-ryskt kärnkraftsbygge
och de svenska reaktorerna blir inte säkrare med stigande ålder. Kärnkraftsbolagen försöker dölja
riskerna och propagerar kärnkraft som svar på klimatutmaningarna. VmK behövs! Hör av dig till
Liv, kom till årsmötet. Mer info om årsmötet kommer i ett vanligt Nyhetsbrev.

FÖLJ MED TILL ETC SOLPARK I KATRINEHOLM
Det bästa sättet att bli av med kärnkraften är att ersätta den med förnybar energi. VmK har fått ett
ekonomiskt bidrag från organisationen Milkas (se ovan). Det vill vi bl a använda för att bjuda i
första hand våra medlemmar på en inspirationsresa till ETC Solpark i Katrineholm den 29 oktober.
Där provas friskt olika sätt att använda solen som energikälla. Vi kommer att hyra en minibuss, alt.
åka tåg och vi kan bjuda på resa och inträde. Antalet platser är begränsat, så de som anmäler sig
först har störst chans att komma med. Skicka din anmälan, tillsammans med dina kontaktuppgifter,
till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se,
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