
LÖRDAG DEN 3 SEPTEMBER KL 11 – 14 FINNS VmK PÅ FRÖDINGTORGET I KARLSTAD

 

kontakt@varmlandmotkarnkraft.se 
www.varmlandmotkarnkraft.se  

www.facebook.com/groups/fkrkd/

Bankgiro 136-8695

2022-08-17
ATOMKRAFT NEJ TACK PÅ TORGET DEN 3 SEPTEMBER

Kl 11 – 14 på ”Frödingtorget” i Karlstad.
korsningen Tingvallagatan/Västra Torggatan, nära Stora Torget

Valrörelsen är i full gång och partierna överbjuder varandra med lösningar för att få ner 
energipriserna. VmK tar inte ställning för något partis hela politik utan bara till hur de 
ställer sig till kärnkraft, som vi vet är farlig, dyr, onödig och dessutom långsam att 
förverkliga. Trots att alla vet att klimatkrisen kräver enorma åtgärder nu, är det 
beklagligt tyst i valrörelsen. Högersidans partier: SD, M, KD och L, påstår att det är ny 
kärnkraft som ska sänka elpriset och rädda klimatet, men de undviker att tala om 
kostnader och att det skulle ta 15 – 20 år innan ny kärnkraft, högst eventuellt, skulle 
kunna bidra till sänkta elpriser. Kärnkraftens risker talar de heller aldrig om. Men det gör 
vi! Kom och var med, fika och prata energi den 3 september.

STÄLL FRÅGOR TILL POLITIKER SOM GILLAR KÄRNKRAFT!
Det finns många frågor man kan ställa. Här är några förslag, men du kan säkert fler!
¤ H ur kan ny kärnkraft bidra till Sveriges mål att halvera sina CO2-utsläpp till 2030?
¤ Kan Ulf Kristerssons 400 miljarder till ny kärnkraft sänka våra elpriser? Hur? När?
¤ Var tänker ni placera ett kärnkraftverk i Värmland?

EUROPAS DYRASTE EL FINNS NU I KÄRNKRAFTSLANDET FRANKRIKE
Det land i Europa som har satsat mest av alla på kärnkraft är Frankrike. Av Frankrikes 56 reaktorer 
är det nästan 30 som under den senaste tiden inte eller knappast har producerat någon el. 
Förutom att många franska kärnkraftverk är gamla med allt fler tekniska problem, gör sommarens 



varma vatten i floderna att reaktorerna inte kan kylas lika bra och tvingas dra ner eller tidvis 
stänga. I stället för att vara ett stöd för Europas energiproduktion efter Rysslands angreppskrig i 
Ukraina blir nu Frankrike en del av problemet. Landet importerar el från Tyskland och planerar att 
starta ett gammalt kolkraftverk. (Läs mer: https://svenska.yle.fi/a/7-10018970)
Vi klagar över elpriserna i Sverige, men de är fortfarande låga i förhållande till många andra länder.  
Europa – spotpris juli (snittpris) 2022
Södra Sverige (elområde 3 & 4) 98,58 eur/MWh*
Frankrike 400 eur/MWh
Nederländerna 306 eur/MWh
Belgien 321 eur/MWh
Österrike 359 eur/MWh
(källa: https://news.cision.com/se/elskling/r/trots-hoga-elpriser---nordens-elproduktion-haller-
priserna-nere-under-juli,c3610712 )

STRIDER VID KÄRNKRAFTVERK I UKRAINA
Till detta kommer vad vi sorgligt nog i dagarna kan se i Zaporizjzja i Ukraina, att ett kärnkraftverk 
utgör ytterligare ett livsfarligt hot i ett krig. Det är naivt att tro att internationella överenskommelser 
och "krigets lagar" verkligen kommer att respekteras i en krigssituation, var den än äger rum. Läs 
mer:
https://www.nyteknik.se/energi/ockuperade-karnkraftverket-alla-sakerhetsforesrkrifter-har-
overtratts-7036007

PÅ GÅNG:
MANIFESTATION FÖR KLIMATET I KARLSTAD FREDAG DEN 9 SEPTEMBER.

Organiseras av Fridays for Future. CO2-utsläppen måste minskas snabbt och det går bara med 
förnybar energi som är snabbare, billigare och utan kärnkraftens risker och avfall.
Mer info kommer att finnas på: https://www.facebook.com/groups/766593730363486

VmK HAR ÅRSMÖTE TORSDAG DEN 29 SEPTEMBER KL 18 PÅ GJUTERIET
Alla intresserade är välkomna. Årsmötesförhandlingarna brukar klaras av snabbt, sedan blir det 
fika och samtal. Då är riksdagsvalet förbi och utgången av det kommer att påverka hur vi ska gå 
vidare. Mer info i nästa Nyhetsbrev.

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!
Värmland mot Kärnkraft behövs. Illusionen om den billiga och säkra kärnkraften måste motverkas. 
Vi som lever nu har ett ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer. 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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