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Hej
kärnkraftsmotståndare,

Fikaträffen i oktober, med ett tiotal personer, blev ett givande samtal som ledde fram till ett antal 
frågor om och hur vindkraft kan ersätta kärnkraft och vilka problem som finns. Gruppen beslöt att 
försöka ta reda på mer och fortsätta diskussionen. VmK-medlemmen Anders Wickström med lång 
erfarenhet av vindkraft har hakat på och vill bidra med sitt vetande. Alla är välkomna. VmK bjuder 
på fika.

KAN VINDKRAFT ERSÄTTA
KÄRNKRAFT?

KVÄLLSFIKATRÄFF MED
VmK ONSDAG DEN 20 NOVEMBER KL 19 

PÅ GJUTERIET, rum 216 
Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1,  KARLSTAD.

BRISTANDE
SÄKERHETSKULTUR

Det finns flera brister i statens säkerhetsarbete vid kärnteknisk verksamhet, konstaterar
Riksrevisionen. Bristerna finns både i det förebyggande arbetet och i beredskapen för att hantera 
konsekvenserna av en olycka vid ett kärnkraftverk. Både SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och 
MSB (myndigheten för säkerhet och beredskap) har inte fullgjort sina uppdrag. Sedan 2014 har bara
två tillsyner gjorts. Detta visar hur lätt det är att över tid, så länge ingenting händer, "glömma"
kärnkraftens farlighet. Läs mer;

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/staten-brister-i-tillsyn-av-karnkraften

FORTSATTA PROTESTER
MOT RYSKT KÄRNKRAFTVERK I BOTTENVIKEN

Den 3 november hade Expressen ett stort uppslag om den Norrländska kampen mot ett
rysk-finskt kärnkraftverk i Bottenviken. Förutom olycksrisken och miljöhotet mot det känsliga 
grunda havet pekar gruppen "Kärnkraftsfritt Bottenviken" på säkerhetspolitiska problem med en 
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kärnteknisk anläggning driven och kontrollerad av det statliga ryska kärnvapen- och 
kärnenergiföretaget Rosatom. Läs mer;

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/ryskt-karnkraftverk-skapar-proteststorm-i-norrland/

ENGAGERA DIG I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT

Vi är den kärnkraftskritiska rösten från Värmland. Vi behöver fler som hjälps åt och hörs för att 
hejda klimatförändringarna. Kärnkraftsförespråkarna försöker försena omställningen till
hållbar energi genom att drömma om en fjärde generation kärnkraft, som bara finns på papperet. 

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. Om du är ny
medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till 
kontakt@varmlandmotkarnkraft.se.
Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande och ett
stöd för en framtid utan dyr, farlig och onödig kärnkraft. 

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina 
kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson. 
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