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Hej kärnkraftsmotståndare,

Den nionde oktober hade Värmland mot Kärnkraft en torgdag i Karlstad. Dagen blev väldigt 
inspirerande, med framför allt många intresserade unga, även "gamla" förstås, vilket visar att 
kärnkraften och energifrågan väcker engagemang.

På det senaste medlemsmötet beslöt vi därför att ordna en till torgdag, i all enkelhet, före jul. Den 
sista helgen i november har Sveriges ivrigaste kärnkraftsförespråkarparti, Sverigedemokraterna, 
sina landsdagar i Karlstad. Detta tyckte vi var ett utmärkt tillfälle att synas på stan, med flaggor och 
information, som en synlig motvikt. Det är inte meningen att vi ska provocera, men finnas på
plats och föra fram vårt budskap som vanligt. Det vore fantastiskt om du ville komma förbi, stanna 
upp en kort eller längre stund, vara en del i samtalet och visa ditt stöd!

LÖRDAG DEN  27  NOVEMBER 

KL 11:00 – 14:00 "FRÖDINGTORGET", korsningen Tingvallagatan / Västra Torggatan, Karlstad

Varför duger inte ny kärnkraft i klimatomställningen?
Kom och prata kärnkraft - energi - klimat 

BLI MEDLEM  I  VÄRMLAND  MOT  KÄRNKRAFT!

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.

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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