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Hej
kärnkraftsmotståndare,

MANIFESTATION PÅ FRÖDINGTORGET  I KARLSTAD 

12 MARS KL 11 -14 
KÄRNKRAFT  I  KRIG  ELLER  KRIS  -  INGEN BRA KOMBINATION

Här kommer en påminnelse om morgondagens enkla manifestation. Frödingtorget är nära Stora
Torget, vid korsningen Tingvallagatan/Västra Torggatan. Kom och var med en kortare eller längre 
stund på torget. Ta en fika, som vi bjuder på, träffa folk och samtala.  

Vad betyder kärnkraft i osäkra tider av kris och krig? Kriget i Ukraina har satt ljuset på en aspekt 
som många av oss inte är vana att tänka på. Hur blir det nu med det ryskfinansierade planerade 
kärnkraftsbygget i Pyhäjoki, i norra Finland? Vad betyder det att Ukraina har femton kärnreaktorer i
drift nu när det har blivit ett konfliktområde? 

Kärnkraft är dyrare än andra energikällor, den är betydligt farligare och det finns förnybara 
alternativ till den. I dagarna sällar sig även säkerhetspolitiska frågor till detta. Ändå finns det de 
som anser att kärnkraften behövs för att möta ett framtida stigande elbehov. Välkommen att komma 
och samtala och uppdatera dig. Vi försöker att gemensamt finna svar och vägar framåt. 

Vi manifesterar på årsdagen av Fukushimakatastrofen som skedde 2011. Med flaggor, 
informationstavlor, tal och samtal kräver vi att Sveriges kärnreaktorer ska stängas och inga nya 
byggas. 

BLI  MEDLEM  I  VÄRMLAND  MOT  KÄRNKRAFT!
Den senaste tidens utspel kring kärnkraften visar att VmK behövs. Vi kan inte stillatigande se på hur
fokus på kärnkraft hindrar en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig
hållbarhet. 

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till 
föreningens bankgiro 136-8695, 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. 

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


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.


