Nu måste alla vi som använder el betala kärnkraftsbolagens skatt
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2018-01-13
Hej kärnkraftsmotståndare,
Välkommen till ett nytt år med Värmland mot Kärnkraft - ett år vi hoppas ska innebära
framsteg för miljö och klimat. VmK kommer att fortsätta att vara en del av den rörelsen.
Ett sätt är att gå ut offentligt och visa på kärnkraftens risker och kostnader och göra klart
att klimatförändringarna kräver andra lösningar än kärnkraft. Det gör vi bland annat med
en manifestation i Karlstad lördag den 10 mars. En manifestation med påminnelse om den
pågående kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 har blivit en tradition som vi fortsätter med.
En grupp inom föreningen har jobbar med planeringen, men fler goda idéer behövs. Därför
är alla välkomna till ett informellt planeringsmöte:

Tisdag 16 januari 2018 kl 18.00
Plats: Rum 215, Gjuteriet, Studiefrämjandet
Verkstadsgatan 1, Karlstad (bakom Nöjesfabriken)
VmK bjuder på ordentligt fika med smörgås.

KÄRNKRAFTSLOBBYN LYCKADES VÄLTRA ÖVER SKATTEN PÅ OSS
ELKONSUMENTER
Kommer någon ihåg diskussionen slopandet av effektskatten på kärnkraft? Det beslöts i
energiöverenskommelsen 2016, efter starka påtryckningar, för att hindra kärnkraftsbolagen
från att gå i konkurs. Nu, 2018, börjar uppgörelsen träda ikraft. Kärnkraften slipper skatt,
men den höjs steg för steg för oss elkonsumenter.
"Slopandet av kärnkraftsskatten betalas genom att energiskatten höjs med fyra öre per
kilowattimme. För ett villahushåll som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år kostar det 800
kronor extra per år."
https://www.sydsvenskan.se/2016-06-10/hushallen-betalar-slopad-effektskatt

DOMSTOLEN DRÖJER MED YTTRANDE OM SLUTFÖRVARET
Mark- och miljödomstolen skulle ha meddelat sitt ställningstagande i slutet av december,
men det har uppskjutits till slutet av januari.

NYTT ÅR - BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT
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, 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!

