NYHETSBREV 5 december 2016

Lyckad Höstträff i Robertsfors 26 november
Tack alla som deltog och gjorde det till ett intressant och energigivande möte i Robertsfors. Vi kämpar vidare! Skickar med minnesanteckningarna och lite bilder från träffen.

Här de svenska synpunkterna i Esbo-samrådet om slutförvar
I Finland planeras ett slutförvar för Fennovoimas använda kärnbränsle. Naturvårdsverket har nu överlämnat inkomna svar till Miljöministeriet i Finland. På Naturvårdsverkets
hemsida finns samlat alla de svar som svenska myndigheter, kommuner och organisationer har skickat in. Här är länken till Naturvårdsverkets hemsida:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Planer-i-vara-grannlander---Esbokonventionen/Slutforvar-foranvant-karnbransle-i-Finland-/

Dagsläget för projektet
Det är ännu inte avgjort om det ska byggas någon kärnreaktor i Pyhäjoki. Finska regeringen tar beslut om eventuellt byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen tidigast någon
gång under 2018.

Allt talar emot projektet
Bland annat Bottenvikens sköra och redan utsatta ekosystem, den förnybara energins
exempellösa utveckling vad gäller sjunkande kostnader, ny teknik och utbyggnadstakt,
samt ett allt osäkrare omvärldsläge på grund av både politik och klimatförändringar.

Mer information från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Vår gemensamma kamp för ett kärnkraftsfritt Bottenviken – för ett förnybart Bottenviken - kan bidra till att avstyra vansinnesprojektet i Pyhäjoki.
Läs mer på nätverkets hemsida 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
Vänliga hälsningar, Lena Lagerstam, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
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