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Hej kärnkraftsmotståndare,

Det är riktigt spännande att gå in på det internationella atomenergiorganet IAEAs hemsida! 
2011, strax innan kärnkraftsolyckan i Fukushima ägde rum, fanns det enligt IAEA, 441 
kärnreaktorer i drift i hela världen. Nu har det gått tio år och de har ökat till 444. I drift är ett relativt
begrepp. Dit räknas också 26 st i Japan, som inte levererat el på tio år, men officiellt inte är 
nedstängda. Av de 444 i drift är 270 äldre än 30 år. De flesta som stängts ner hittills har varit mellan
30 och 40 år. Så nästa tioårsperiod blir intressant! Något genombrott för ny teknik har hittills ännu 
inte synts till. Talet om en renässans för kärnkraften är betydligt överdrivet. På det förnybara 
området går utvecklingen däremot snabbt mot bättre och billigare, men hela den nödvändiga 
omställningen till ett fossil- och kärnenergifritt samhälle  är nödvändigtvis skakig och skapar 
mycket osäkerhet. Därför behövs en folkbildning om kärnkraft!

LÖRDAG DEN  9  OKTOBER 

KL 11:00 – 14:00 

"FRÖDINGTORGET", korsningen Tingvallagatan/Västra Torggatan , Karlstad 
KUL TIPSPROMENAD MED FINA BOKPRISER

Varför duger inte ny kärnkraft i klimatomställningen?

Kom och prata kärnkraft - energi - klimat 

VIND- OCH SOLKRAFT BEHÖVS

För att klara klimatomställningen och målet om 50% utsläppsminskningar till 2030 är vind- och 
solkraft, liksom minskning av elanvändningen den nödvändiga vägen att gå.  Men vindkraft är svår 
för många att acceptera, särskilt som många olika uppgifter om vindkraftens CO2-utsläpp och 
miljöpåverkan cirkulerar. Läs Wolfgang Rankes inlägg i debatten ;

https://www.vf.se/2021/09/26/replik-vind-och-solkraft-behovs/
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ÅRSMÖTE MED 10-ÅRS JUBILEUM

I september 2011, några månader efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, bildade vi Föreningen
Värmland mot Kärnkraft och nu har det hunnit gå tio år! Under denna tid har vi organiserat 
manifestationer, utställningar, föreläsningar och gjort inlägg i debatten. Nu har föreningen
återigen haft årsmöte med både fram- och tillbakablickar.
Styrelsen är densamma, men många engagerade och kunniga personer deltar och stöder VmK på 
olika sätt och alla krafter är välkomna!

BLI MEDLEM  I  VÄRMLAND  MOT  KÄRNKRAFT!

Kärnkraften kan mycket väl bli en valfråga under det kommande året. Vi vill vara den 
kärnkraftskritiska och sakliga rösten i Värmland.  Vår motkraft finns i fyra riksdagspartier som 
slentrianmässigt accepterar eller aktivt driver på för nya kärnkraftverk, som i bästa fall blir färdiga 
om 20 år, i stället för att vidta åtgärder för klimatomställningen NU.

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.


