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Hej
kärnkraftsmotståndare,

Välkomna till VmKs Nyhetsbrev, särskilt ni som skrev upp er på listorna under manifestationen den
13 mars. Som en följd av direktiven under Corona-krisen blir visningen av filmen ”Chernobyl”, 
som vi under manifestationen aviserade för den 4 april, inställd tills vidare. Även andra 
sammankomster som styrelsen planerat under våren måste ställas in i väntan på bättre tider. 

Ett bra sätt att använda tiden i mer eller mindre karantän är att läsa på om energi- och kärnkraft,
eftersom omställningen från fossil energi kommer och striden om hur den ska gå till fortsätter. 
På föreningens Facebooksida och i Nyhetsbreven försöker vi uppdatera med aktuell information. 
Även hemsidan är på väg att uppdateras.

Skriv insändare och debattartiklar om du kan! Den 17 mars skrev Karlstads Arbetarkommuns 
Agenda 2030 en utmärkt debattartikel som kan läsas här; 
https://www.vf.se/2020/03/16/replikkarnkraften-ar-inte-fossilfri/

SAMMA GAMLA TEKNIK I ”NYA” SMÅ KÄRNKRAFTVERK

I vårt grannland Finland har diskussionen om framtida små kärnkraftverk, som ska ligga inne i
städer och leverera värme, tagit fart. Vetenskapsradion hade ett inslag om det den 24 mars;
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1467458?programid=412&fbclid

Verken beskrivs som behändiga och effektiva. Men det är samma riskabla teknik, samma 
uranbrytning, samma överlämnande av avfallet till kommande generationer. Det
lönar sig att ta reda på vad det handlar om, eftersom vi säkert kommer att höra mer om dem.

BÄSTA RECEPTET - ENERGIEFFEKTIVISERING 

”Genom att effektivisera kan vi minska energianvändningen med närmare 40 procent. Ändå är 
styrmedlen i princip obefintliga”, skriver Linda Burenius på 100% Förnybart. 
Naturskyddsföreningen visar i en rapport att vi kan effektivisera bort nästan 40 procent
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av Sveriges totala energianvändning. Gör vi det kommer vi att ha lättare att ställa om till ett hållbart
energisystem. Det finns en betydande potential inom samtliga samhällssektorer och det gynnar
samtidigt Sveriges ekonomi och företag genom lägre elkostnader och bättre inomhusmiljö. Läs mer 
i denna rejält fördjupande artikeln i Ny Teknik;
https://www.nyteknik.se/opinion/behandla-inte-el-som-en-oandlig-resurs-6990146?fbclid

ENGAGERA DIG I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT

Vi är den kärnkraftskritiska rösten från Värmland. Vi behöver fler som hjälps åt och hörs, när 
kärnkraftsförespråkarna försöker försena den omställning som är nödvändig för att hejda
klimatförändringarna. Tack alla som har förnyat medlemskapet och vi hoppas att du vill ta
steget och bli ny medlem om du inte är det. 

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. 

 Solhälsningar
 Styrelsen
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Jofjell ordf. tel. 073-569 44 55.
 Adam
Maxe, Gunilla Wetter, Helga Braathen och Ingrid Ranke.
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