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Hej kärnkraftsmotståndare,
Nu händer det saker! Eller gör det det? I Rapport den 25 januari meddelades det att nu ansöker 
Vattenfall om att bygga ny kärnkraft i Ringhals. Lite senare i reportaget kom det fram att det främst 
handlade om tillstånd för energiöverföring och att man ju också planerar mycket havsbaserad 
vindkraft i området. Ingen anledning för förespråkarna att jubla, men givetvis inte heller för oss.
Under våren kommer VmK att sätta upp en utställning på temat ”Gå inte i kärnkraftsfällan!” från 
den 28 februari – 12 mars på Stadsbiblioteket i Karlstad. Lördag den 11 mars blir det 
”Fukushimadag” på vår vanliga plats vid torget. Längre fram är också en föreläsning/diskussion 
med författaren och debattören Åsa Moberg inplanerad, datum inte klart. Pricka in den 11 mars i 
kalendern redan nu!
Tidöpartierna tröttnar inte på att ständigt hamra in budskapet att mer kärnkraft är lösningen på 
både elpriser och klimatomställning. Därför behöver alla vi som inte tror på dessa löften nu lägga 
på ett extra kol för att nå ut med den vetenskapliga fakta som slår hål på dessa myter. Du är 
hjärtligt välkommen på ett praktiskt och trevligt planeringsmöte inför vårens verksamhet i VmK:

SÖNDAG DEN 12 FEBRUARI rum 234, KL 16 PÅ GJUTERIET
Verkstadsgatan 1, Karlstad (bakom Nöjesfabriken)

VmK bjuder på fika

KÄRNKRAFTEN ÄR INTE KLIMATVÄNLIG
De som förespråkar kärnkraft påstår ofta att den ska vara i stort sett fri från CO2-utsläpp. Men 
detta gäller bara själva driften .En fråga som sällan tas upp är att kärnkraftens utsläpp kommer att 
öka markant i takt med att malm med allt lägre uranhalt måste användas, skriver Wolfgang Ranke, 
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medlem i VmK. Världens uranrika malmer är redan uttömda. Om man börjar bygga ny kärnkraft 
nu, kommer den att hamna i ett läge där det behöver sättas in mer energi (tänk diesel) för att få 
fram uranet än vad man sedan får ut i form av el från kärnkraftverket.
https://www.nwt.se/2023/01/14/karnkraften-ar-inte-klimatvanlig/

TIO ANLEDNINGAR TILL ATT INTE BYGGA NY KÄRNKRAFT
I stället för att koncentrera alla förhoppningar och all politik på kärnkraft borde diskussionen handla 
om hur vi snabbt på bästa sätt ska kunna bygga ut produktionskapaciteten och få ett stabilt elnät 
med låga priser, menar Lennart Asteberg, konstruktör energisystem, i en debattartikel i Ny Teknik. 
Han visar på hur ny kärnkraft får svårt att konkurrera med modern vind- och solel. Läs hela denna 
utmärkta artikel.
https://www.nyteknik.se/karnkraft-opinion/tio-anledningar-till-att-inte-bygga-ny-karnkraft/1448016?

SEGLIVAD MYT OM ELBRIST
Sverige exporterade el 52 veckor av 52 möjliga och så gott som varje timme under hela året fram 
till några få skakiga dagar i december då tre fallerande kärnkraftsreaktorer skapade ett behov av 
nettoimport. Debattörerna Per Ribbing och Göran Bryntse visar hur osakliga påståenden under 
valrörelsen inte möttes med motfrågor från media.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/RGm0mx/medier-sprider-myter-om-elbrist-i-sverige?

DAGS ATT FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP – ELLER BLI MEDLEM!
Var med i motståndet mot kärnkraft! Det som för några år sedan verkade otänkbart är nu 
verklighet. Sverige har en regering som tycks beredd att driva igenom ny kärnkraft till varje pris.
Därför behövs en lokal sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft mer än någonsin. 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden och enas uteslutande 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.


	Sida 1
	Sida 2

