NYHETSBREV 15 november 2016

Höstträff i Robertsfors 26 november klockan 10 - 16.00
Välkomna till en viktig och trevlig Höstträff med aktuell information, manifestation, planering av det fortsatta arbetet, sång och musik med mera.
Plats: Centrumhusets Gillestuga i Robertsfors
Tid: Lördag den 26 november kl 10.00 – 16.00.
Syftet är 1) att nätverksmedlemmarna ska ges möjlighet att träffas, trots att de geografiska avstånden är stora, 2) vi informerar om det aktuella läget för Fennovoimas kärnkraftsprojekt och 3) planerar det kommande arbete för att bevara Bottenviksregionen fri
från kärnkraft. Därtill 4) strävar vi efter att vid varje träff öka våra kunskaper kring t ex
förnybar energi, kärnavfallshantering mm.
Information: Elisabeth Holmström tel 070-335 96 30
Anmälan för lunch och fika (120 kr/p) senast 22/11 till eh@kvarken.se
Preliminärt program
Från 09.30 finns det fika
10.00 Inledning och aktuell information
11.00 Lunch
12.00 Torgmöte med tal och musik
13.00 Föredrag om förnybar energi
13.30 Fika och samtal
13.45 Planering och diskussion om hur vi går vidare
16.00 Mötet avslutas
Välkomna!
Mötet är öppet för alla intresserade och vi hoppas att arrangemanget kommer att besökas av såväl de som länge varit aktiva i nätverket som de som nyligen börjat intressera
sig för frågor om kärnkraft vid Bottenviken och framtidens energiförsörjning
Arrangörer: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken i samarbete med Studiefrämjandet

VIKTIGT skicka synpunkter i Esbo-samråd om slutförvaring
Nu har svenska myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet har möjlighet
att lämna synpunkter på samrådsunderlaget till svenska Naturvårdsverket senast den
16 november 2016. Du hinner fortfarande!
Här är länken till Naturvårdsverkets hemsida där mer information och underlaget
finns
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Planer-i-vara-grannlander---Esbokonventionen/Slutforvar-foranvant-karnbransle-i-Finland-/
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Mer information från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Läs mer på hemsidan http://karnkraftsfritt.se/ och på nätverkets Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

Kom med i nätverket - kontakta nätverkets kontaktpersoner
Överkalix Kennerth Moberg, kennerth.moberg@telia.com
Övertorneå, Hedenäset Mattias Johansson, bjumis@gmail.com
Övertorneå, Juoksengi Tarja Leinonen, tarja.leinonen@gmail.com
Haparanda Per Lundbäck, per_lundback@telia.com
Kalix Lena Lagerstam, lena.lagerstam@telia.com
Luleå Christina Morin, cina.morin@telia.com
Luleå Roger Malmberg, rogermalmberg@hotmail.com
Piteå Per Holmqvist, per@nordansmak.se
Arvidsjaur Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se
Skellefteå Rolf Granstrand rolf.granstrand@gmail.com
Skellefteå Seiko Matsuda seikom@live.jp
Robertsfors Elisabeth Holmström, elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Umeå Erik Danielsson, erdanielsson@gmail.com
Östersund Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com
Härnösand Eva Goes, eva@goes.se
Sundsvall Måna Wibron, mana.wibron@designmmm.nu
Sundsvall Ulf Gustafsson ulf414@hotmail.com
Hudiksvall My Leffler, my.helsingland@hotmail.com
Näsåker Lo Högberg, lo.hogberg@gmail.com
Stockholm Inger Raaby, i.s.raaby@gmail.com
Stockholm Anders Forsbom, Anders.Forsbom@sweco.se
Järna Kristina Berg, bergvilja@gmail.com
Värmland Liv Jofjell, liv.jofjell@googlemail.com

Nyhetsbrevet är sammanställt av Lena Lagerstam
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