23 juli 2017

Kärnkraftsfritt Bottenviken!
Sommarträff på Nationalälvdagen
lördag 19 augusti 2017 i Morjärv
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder alla intresserade till en träff på
Morjärvs Folkets Hus på Nationalälvdagen lördag den 19 augusti. Träffen blir ett
viktigt arbetsmöte för att diskutera den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt
Bottenviken samtidigt som vi träffas och har trevligt. Det är också ett sätt att
engagera fler i arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki vid Bottenviken.
Vi träffas på Morjärvs Folkets Hus som ligger vackert vid Kalixälven som rinner
ut i Bottenviken ca 40 km österut. Träffen hålls på Nationalälvdagen då alla fyra
Nationalälvarna har en nära koppling till Bottenvikens vatten. Efter lunch blir det
en manifestation intill Kalixälven med musik och appeller som vi hoppas med
älvens kraft når ända fram till beslutsfattare och allmänheten i Finland.
Hjärtligt välkomna att delta hela dagen eller i delar av Sommarträffen!
Lokal: Morjärvs Folkets Hus
Fika och mat: Kommer att säljas till självkostnadspris
Logi: Möjligheter till övernattning finns i stugor alt camping, se sidan 2.
Anmälan mat och logi: Gärna så snart som möjligt, allra senast 11 augusti till
Lena Lagerstam telefon 072-2352 567 eller mail lena.lagerstam@telia.com

Preliminärt program för Sommarträffen
10.00
10.30

11.30
12.30
13.15
14.00
14.15
15.15
17.00

Samling och fika på Morjärvs Folkets Hus
Välkomsttal, presentation av deltagarna
Inledning, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Aktuell information om beslut mm i Finland och om kampen
för att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki
Lunch i Folkets Hus
Manifestation vid Kalixälvens strand
Ingenting förändras av sig själv, Inspirerande utställning
Bernt Selberg och Lena Lagerstam
Fika
Bottenvikens vatten, föredrag
Diskussion om hur vi kämpar vidare
Arbetsmötet avslutas

Arrangör: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

”Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla
som vill arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet"
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Nationalälvsfirande på Morjärvs Folkets Hus 19 augusti
18:00 Nationalälvsfirande med mat, musik och en stämningsfull hyllning
av den fria Kalixälvens vatten
Nationalälvdagen firas varje år på många ställen längs älvarna för att visa vår
glädje och tacksamhet över att få leva vid våra fritt flytande vatten i våra fyra
nationalälvar: Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. På kvällen
firas detta traditionellt på Folkets Hus genom ett arrangemang av Morjärvs Folketshusförening. Vi hoppas många på Sommarträffen vill vara med på detta
också!
Arrangör: Morjärvs Folketshusförening

Ingenting förändras av sig själv
Utställning av Bernt Selberg och Lena Lagerstam
”Vi vill med våra bilder visa att det är möjligt att påverka och att det går att lyckas. Det finns både stora och små exempel på detta. Kalixälven räddades från
att byggas ut efter att många människor kämpat i åratal. I Kalix kommun ligger
Kamlungekölen en bit ifrån Morjärv som på 1980-talet räddades från att bli Sveriges sopstation för högradioaktivt avfall som är farligt i 100 000-tals år. Bakom
denna seger låg många år av arbete. Nu finns bara de 40 borrhålen som en
otäck påminnelse. På 1990-talet var samma fråga aktuell i Överkalix kommun
och här lyckades också planerna att stoppas. Ett annat exempel är Morjärvs
Folkets Hus som räddades från kommunens planer på rivning genom fantastiska ideella insatser som skapade förutsättningar för ett rikt och spännande kulturliv i vår samlingslokal i byn.”

Morjärv Folkets Hus och Camping
Här finns 5 campingstugor som har 4 bäddar, 6 husvagnsplatser med el och
möjlighet att tälta. WC, dusch, bastu och självhushåll finns i närliggande servicebyggnad. Pris: 500:- per dygn.
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