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Hej kärnkraftsmotståndare,

VAD HÄNDER MED DET SVENSKA KÄRNAVFALLET?
Det viktigaste på kärnkraftsfronten i Sverige just nu är kärnavfallsfrågan. Slutförvaret har
avhandlats i Miljödomstolen under två månader. Kring den 20 december ska domstolen ge
sitt utlåtande som sedan ska lämnas till regeringen för beslut. I december är det också
dags för oss att börja planera vårens Fukushimamanifestation. Därför bjuder vi in alla
intresserade, medlemmar eller inte medlemmar

Tisdag 5 december 2017 kl 18.00
Plats: Rum 215, Gjuteriet, Studiefrämjandet
Verkstadsgatan 1, Karlstad (bakom Nöjesfabriken)
VmK bjuder på ordentligt fika med smörgås.

Vi börjar med att dra upp riktlinjerna för manifestationen, som kommer att äga rum i mars
2018. Därefter fortsätter Alfred Maultasch, som deltagit i förhandlingarna i Miljödomstolen,
att berätta i stora drag vad som framkommit. Klicka på länken och förstå vad det handlar
om genom en kort film på 1 minut: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hur-ska-viforvara-karnavfall-i-100-000-ar

Naturskyddsföreningen har granskat frågan om slutförvar i 13 år. Pengarna har i huvudsak
kommit från Naturvårdsverket och kärnavfallsfonden. Läs om deras granskning. Om du
inte orkar läsa allt, skrolla till slutet av artikeln och titta på den korta filmen:
http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/stralsakerhetsmyndigheten-morkade-risker-medslutforvaret/

INSPIRERANDE RESA TILL ETC-SOLPARK
I slutet av oktober åkte 10 personer från VmK med tåg till Solparken i Katrineholm. Det
blev ett spännande besök med föredrag och rundvandring i parken, där det pågår ett
frejdigt experimenterande och testande av alla slag av solceller. Där råder ingen tvekan
om att allt är möjligt, att solrevolutionen är i full gång. Ett besök kan verkligen
rekommenderas!

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT
Den kärnkraftskritiska rösten från Värmland behövs. Nyligen har den hörts i en insändare i
Värmlands Folkblad: https://www.vf.se/insandare/karnkraft-och-kalla-karar/.
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, om du är ny medlem. 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
Adam Maxe, Gunilla Tågmark, Gunilla Wetter, Helga Braathen, Ingrid Ranke

Vill du inte längre få nyhetsbrevet? Meddela oss.
Skicka det gärna vidare till någon du tror kan ha intresse!

