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Hej kärnkraftsmotståndare,

VmK FINNS PÅ TORGET DEN 11 JUNI
Kl 11 – 14 på ”Frödingtorget” i Karlstad.

korsningen Tingvallagatan/Västra Torggatan, nära Stora Torget
Kärnkraften kan bli en het valfråga! Nyss lovade Ulf Kristersson 400 miljarder(!) i garanti till ny 

kärnkraft. Många människor tror verkligen att den ”nya, billiga, snabba och riskfria” kärnkraften 

som utlovas också redan finns i verkligheten. Det är nu viktigt att gå ut och visa på ihåligheten i 

argumenten och på de förnybara alternativen, som ökar snabbt och sjunker i pris, medan den 
billiga kärnkraften fortsätter att vara en myt. Hur tänker du kring detta?

Kom och var med på en torgdag, längre eller kortare stund. Vi pratar med varandra och 

förbipasserande för att gemensamt öka kunskapen,tar en fika och samlar argument för att 400 

miljarder kan användas på ett bättre sätt.

MODERATERNA VILL SATSA 400 MILJARDER PÅ NY KÄRNKRAFT
Moderaterna kom i dagarna med ett stort vallöfte – att staten ska utlova 400 miljarder i ”gröna” 

kreditgarantier för att minst 10 nya kärnkraftsreaktorer ska kunna byggas. Staten, dvs 
skattebetalarna, ska alltså stå för kostnaderna om det visar sig att kärnkraftsetableringarna inte 

lönar sig. Ett vågspel med skattepengar. Inga andra tycks vara sugna på att investera eller låna ut 

till kärnkraft. Det blir extra tydligt i och med Kristerssons utspel. Moderaterna vill också ändra 
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regelverken så att det blir möjligt att bygga fler reaktorer och på flera platser. Även KD, L och SD 

stöder förslaget. Centerpartiets Rickard Nordin menar att moderaterna nu tycks helt ha gett upp 

om marknaden. Det blågröna blocket vill satsa på havsbaserad vindkraft.
https://www.expressen.se/nyheter/moderaterna-lovar-historisk-satsning-pa-ny-karnkraft/

Povel Ramel: Nej tack jump
Povel Ramel skulle ha fyllt 100 i år. Visste du att han även engagerade sig mot kärnkraft i 

samband med folkomröstningen 1980? Lyssna och bli uppmuntrad!

https://www.youtube.com/watch?v=796LEXlEZMY

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.

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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