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Hej
kärnkraftsmotståndare,

Välkomna till Nyhetsbrevet alla ni som skrev upp er på torget i Karlstad i lördags. Vi som 
medverkade tackar för alla samtal med kloka människor som också är bekymrade över kriget i 
Ukraina och vad dess kärnkraftverk nu innebär för risker för befolkningen, förutom krigets 
omedelbara lidande. Kärnkraft kräver ett stabilt samhälle, överallt, alltid och det gäller även 
Sverige. Vi fortsätter samtalen:

Öppet möte med föreningen Värmland mot Kärnkraft På temat: ”Kärnkraft i Kristider”.

Lördagen den 19 mars 2022 kl. 13.00, Bibliotekshuset, Stadsbiblioteket Karlstad, övervåningen

Ukraina har 15 kärnreaktorer, som i och med den ryska invasionen har hamnat i 
säkerhetsrapporteringens fokus. Vad betyder kärnkraft i tider av kris och krig? Bör Sverige 
verkligen bygga nya reaktorer, när de skulle kunna bli en måltavla för en angripare? Samtidigt leder
kriget till energikris. Många är nu oroliga för höga el- och energipriser som en följd av kriget. Även 
klimathotet finns kvar och det hänger också ihop med energifrågan.

Välkommen att vara med och prata om dessa frågor under ett öppet möte i bibliotekshuset i 
Karlstad, där vi söker svar utifrån vår gemensamma kunskap. Alla är välkomna.  Vi bjuder på fika. 
 

BLI  MEDLEM  I  VÄRMLAND  MOT  KÄRNKRAFT!

Den senaste tidens utspel kring kärnkraften visar att en förening som Värmland mot Kärnkraft 
behövs. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och består av personer som enats om att vi 
inte stillatigande kan 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. 

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

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


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.


