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Hej kärnkraftsmotståndare,
Senaste torgdagen 22 oktober upplevde vi som var med ett nytt intresse för kärnkraftsfrågan 
sedan den nya regeringen presenterat sina planer. Solmärkena gick åt. Många menade att det nu 
är dags att bära dem igen. Har du ett, så sätt det på jackan!
Den 12 november syns vi med solflaggorna på torget igen. Den 23 november kan alla som vill 
komma till Gjuteriet på Herrhagen. Läs mer nedan och välkommen att vara med!
VmK har skrivit ett Öppet Brev till regeringen. Du kan läsa det längst ner.
Det är viktigt att agera nu. Ingen kan göra allt, alla kan göra något.

GÅ INTE I KÄRNKRAFTSFÄLLAN!
LÖRDAG 12 NOVEMBER KL 11 – 14

VID FRÖDINGSTATYN, korsningen Tingvallagatan/Västra Torggatan
nära Stora Torget i Karlstad

Vill du hellre, eller också, sitta runt ett bord och tillsammans bena ut hur läget är och på vilket sätt 
vi kan agera och påverka? VmK bjuder in till diskussionsträff med fika.

DEN NYA ENERGIPOLITIKEN - VAD KAN VI GÖRA?
ONSDAG 23 NOVEMBER KL. 18.



Studiefrämjandet på Gjuteriet, lokalen kallas”Obrända Biblioteket” rummet bakom caféet. Adressen 
är Verkstadsgatan 1, Karlstad

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN
Den nya regeringen planerar att subventionera kärnkraft, dra ner på stöd till förnybar energi, lägga 
ner Miljödepartementet – några av de åtgärder som kommer att bidra till att öka utsläppen och 
därmed minska möjligheterna att uppnå klimatmålen. VmK anser att regeringens satsning på 
kärnkraft inte bara blir kostsam utan också är farlig och hindrar nödvändiga klimatåtgärder.
Föreningen Värmland mot Kärnkraft har skrivit ett Öppet Brev som har sänts till regeringen och till 
lokalpressen. Naturskyddsföreningen och Fridays for Future i Karlstad har hittills ställt sig bakom. 
Du kan läsa hela brevet längst ner i detta Nyhetsbrev.

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!
En sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft behövs nu mer än någonsin. Sverige har just fått 
en regering som vill satsa landets resurser på nya kärnkraftverk. Föreningen är politiskt och 
religiöst obunden och enas kring kravet på att Sverige bör lämna kärnkraften för en äkta 
klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet. Vi som lever nu har ett 
ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer.
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.

Öppet brev till regeringen:

Gå inte i Kärnkraftsfällan !
Den nya regeringen vill ge uppdrag till statliga Vattenfall att planera och upphandla nya 

kärnkraftverk. Byggandet ska subventioneras med 400 miljarder kr i kreditgaranti.

Vi kräver att den nya regeringen offentligt och på ett vetenskapligt sätt tar ställning till följande 
punkter innan beslut tas.



1. Att bygga kärnkraft tar lång tid. 
Byggtiden är minst 15-20 år. Enligt Parisavtalet måste utsläppet av växthusgaser halveras fram till 2030. Det 
går bara genom fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion. När nya kärnkraftverk möjligen är färdiga 
behövs de inte längre. Ny kärnkraft kan därför varken bidra till att sänka elpriset nu eller rädda 
klimatet, utan binder kapital som behövs för andra ändamål.

2. Kärnkraft är dyr och kommer att bli allt dyrare. 
Produktionskostnaderna (hela livscykeln) för ny kärnkraft är just nu ca tre gånger högre än för ny vind- eller 
solkraft. Med allt lägre uranhalter i malmen blir dessutom bränslet allt dyrare och bränsleframställningen 
kommer att ge upphov till allt högre utsläpp av växthusgaser.

3. Kärnkraft låser energisystemet för lång tid framöver. 
Livslängden kan vara över 60 år med dyr el. Rivning och mellanlagring av avfallet tar några 
decennier. Oåtkomligheten i slutförvaret måste säkerställas i minst 100 000 år.

4. Kärnkraftverk är sårbara, särskilt i krig och kris samt vid 
sabotage. 
Farorna med kärnkraftverk i en krigssituation kan vi studera i Ukraina just nu. Ett kärnkraftverk behöver 
säkerhetspersonal och el till kylning i många år även när det är avstängt och får därför aldrig överges. Ett 
kärnkraftverk är ett enkelt mål för sabotage och terrorattacker.

Vind- och solkraftverk däremot är utspridda och decentraliserade. Effekter av eventuella sabotage är lokala 
och små. Övergivna vind- eller solkraftverk skadar inte.

5. Kärnkraftens efterlämningar strålar i över 100 000 år. 
Kärnklyvningen producerar livsfarligt strålande avfallsprodukter. Att driva ett kärnkraftverk är därför aldrig 
ofarligt. Efter stängningen fortsätter strålningen. Att ta hand om avfallet är farligt och avfallet måste förvaras 
oåtkomligt i minst 100 000 år. Ingen vet hur man ska åstadkomma detta.

Förnybara lösningar (vatten-, vind-, solkraft, bioenergi) går snabbt och billigt att 
bygga och är billiga i drift.  

Lagring av energi och smart användning gör dem planerbara. 
De är decentraliserade och därmed mindre känsliga mot sabotage. 

Efterlämningar är ofarliga.

Liv Jofjell

Föreningen Värmland mot Kärnkraft

Frida Sjöborg

Naturskyddsföreningen Karlstad

Tore Pettersson

Fridays for Future Karlstad
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