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Hej

kärnkraftsmotståndare,

PICKNICKTRÄFF LÖRDAG DEN 12 JUNI
KL 14:00 STADSTRÄDGÅRDEN I KARLSTAD

GRÄSMATTAN VID KIOSKEN MITT I PARKEN.

Vi tror att det går att genomföra en coronasäker träff utomhus, om var och en aktar på avståndet. 
Temat blir: Små modulära reaktorer (SMR). Dessa prisas och marknadsförs intensivt av fyra 
riksdagspartier som en quickfix för klimatet och elförsörjningen, trots att de inte ens finns. Låt oss 
lista argument emot SMR.

Det finns förstås också plats för andra frågor kring kärnkraft och för energidebatten i allmänhet.

Ta med huvudbonad, egen fika och något att sitta på eftersom vi håller till på gräsmattan för att 
kunna hålla avstånd.

Prognosen säger vackert väder, blir det regn ställer vi in. 

FÖR ETT KÄRNVAPENFRITT ÖSTERSJÖOMRÅDE 

Värmland mot Kärnkraft ställer upp som undertecknare tillsammans med över 130 representanter

för medborgarorganisationer i alla länder runt Östersjön, för att kräva en ny toppkonferens mellan 
stormakterna i samband med OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete) 50-års firande

mailto:kontakt@varmlandmotkarnkraft.se
http://www.facebook.com/groups/fkrkd/
http://www.varmlandmotkarnkraft.se/


år 2025, för nedrustning och kärnvapenfrihet i hela Östersjöområdet. Finlands president har initierat
kravet och påpekar det oroande i att båda stormakterna nu rustar upp och förnyar sin 
kärnvapenarsenal. Hela uppropet kan läsas på VmKs hemsida;

http://varmlandmotkarnkraft.se/wp-content/uploads/2021/06/OSCE-Helsinki-2025-svenska.pdf

DIGITALT ALMEDALEN

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen ordnar ett seminarium under 2021 års digitala 
Almedalsvecka, söndag den 4 juli kl. 14.00 - 15.30.

Det blir åtta femminutersföreläsningar av olika experter, kring frågan: ”Kan kärnkraften rädda 
klimatet?”

Vart och ett med lika kort diskussion efteråt. Wolfgang Ranke, fysiker från VmK, står för rubriken: 
"Drömmen om små söta och billiga atomreaktorer". Länk till seminariet kommer i nästa nyhetsbrev.

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!

Kärnkraften är ett politiskt slagträ just nu. Vi vill vara den kärnkraftskritiska rösten i Värmland.  Vår
motkraft finns i fyra riksdagspartier som slentrianmässigt accepterar eller aktivt driver på för nya 
kärnkraftverk. Vi hoppas du som ännu inte är medlem vill bli 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 för att förhindra att vi skapar en 
miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft.

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

Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett mejl, så tar vi bort dig från listan.

 Sommar- och solhälsningar

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