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Hej kärnkraftsmotståndare,

EN SEGER FÖR MILJÖRÖRELSEN

Den 23 januari kom utslaget i Mark- och miljödomstolen att avslå SKB:s (AB Svensk 

Kärnbränslehantering) ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

Miljörörelsen tillsammans med många oberoende forskare har länge påpekat bristerna i den 

metod som företaget vill använda. Nu har SKB fått bakläxa. Föreningen Värmland mot 

Kärnkraft har också skrivit ett yttrande till domstolen och vi hade även en representant som 

deltog i förhandlingarna den dag då metodens kritiker framförde sin talan.

Trots utslaget i domstolen försöker SKB att tona ner det hela, som om det handlar om en 

formalitet och att regeringen säkert kommer att godkänna som planerat. Läs gärna mer: http://

www.sverigesnatur.org/aktuellt/domstolen-sager-nej-till-slutforvaret/

DEN 10 MARS SÄTTER VI FINGRET PÅ SLUTFÖRVARET

Vi manifesterar på västra Torggatan i Karlstad klockan 12.

Dit kommer celebra gäster: Johan Swahn, som fört Miljörörelsens talan i domstolen och en av

de outtröttliga kämparna mot ett nytt kärnkraftverk i Bottenviken.

Klockan 14.30 är alla välkomna till samtal och diskussion med dem båda i bibliotekscaféet!

Vi räknar även med medverkan av Naturskyddsföreningen, lokala politiker m. fl

Har du tips och idéer, hör av dig! Eller kom till 

PLANERINGSMÖTE TISDAG 13 FEBRUARI KL 18 

PÅ GJUTERIET (RUM 234)
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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
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