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För ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!
Stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki
Fortfarande saknar Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket. Det är oklart när
Finlands regering tar beslutet. Senaste nytt är att ”Fennovoima skjuter upp sin
målsättning för byggtillstånd och räknar med att tillståndet för kärnkraftverket inte blir
klart förrän 2019”. Bolagets ursprungliga mål var att få tillstånd 2018. Fennovoima
uppger att målsättningen flyttas framåt eftersom det tagit leverantören mer tid än
beräknat att uppfylla krav och lagstiftning i Finland. Leverantör är ryska Rosatom.
Finlands Strålsäkerhetscentral (Stuk) har uttryckt oro över Fennovoimas
säkerhetskultur och beställt en utomstående expertutredning av Teknologiska
forskningscentralen (VTT). Utredningen är klar och behandlas nu av Stuk.
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/17/karnkraftsbygget-i-pyhajoki-har-startat-nugraver-fennovoima-grunden
Det är av stor betydelse att vi från svensk sida reagerar kraftigt och samlat mot
kärnkraftverket. Svenska regeringen måste snarast agera och ta upp förhandlingar
med finska regeringen i denna ödesfråga för vårt gemensamma innanhav.

Aktuellt från nätverket
Mycket glädjande att vi i veckan fått löfte av miljöminister Karolina Skog om en träff
för att informera henne. Här en sammanfattning av det viktigaste som hänt sedan
Sommarträffen i Morjärv:


17/9, 8/10 Skypemöten i nätverkets arbetsgrupp



2/9, 7/10 Namninsamling och möte i Umeå



7/9 Elisabeth Holmström deltar i Mark- och miljödomstolen huvudförhandling
om slutförvar i Stockholm och läser upp ett yttrande från nätverket som sedan
överlämnas. Se bifogat yttrande



14/9 Interpellationsdebatt i riksdagen mellan Stig Henriksson (V) och
miljöminister Karolina Skog (MP)



18/9 Miljöcafégruppen i Umeå inbjöd till en kväll med rubriken: “Är kärnkraftens
tid förbi?” Inbjudna: Johanna Lakso, energisakkunnig, Naturskyddsföreningen
Riks, och Elisabeth Holmström, kontaktperson för nätverket Kärnkraftsfritt
Bottenviken. Mycket välbesökt och intressant arrangemang.



27/9 Brev skickat till miljöminister Karolina Skog med en önskan om tid för
uppvaktning snarast. Tidigare skickat samma förfrågan 23/1.



2-5/10 Lena Lagerstam deltar i Mark- och miljödomstolen huvudförhandling om
slutförvar i Oskarhamn med syn av mellanlagret Clab med allt det svenska
utbrända kärnbränslet, Äspölaboratoriet och kapsellaboratoriet



17/10 Lena Lagerstam deltog på möte anordnat av Hav- och Vattengruppen i
Naturskyddsföreningen i Norrbotten med bl a Karin Lexén, generalsekreterare,
och Ulrika Hjertstrand, föreningshandläggar på Mobiliseringsavdelningen, från
Naturskyddsföreningen Riks.



24/10 MP Norrbotten ordnar allmänt möte med miljöminister Karolina Skog
Luleå. Frågan om Kärnkraftsfritt Bottenviken togs upp och miljöministern lovar
att träffa oss om detta.
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Planeras: Skicka brev till finska kommuner med information för kännedom om
att 17 svenska kommuner tar avstånd från kärnkraft vid Bottenviken.



Har påbörjats: Brev till alla myndigheter som ställt kritiska frågor vid de olika
Esbosamråden, med frågan om de fått något svar från finska Arbets- och
näringsministeriet.



Planeras: Fortsatta namninsamlingar i Umeå, varje första lördag i månaden.



Planeras: Namninsamling i Luleå och Kalix

Nu sjutton kommuner som tagit avstånd till kärnkraftverket
Det är mycket glädjande att det finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av ett
finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Hittills har sjutton norrlandskommuner på
olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Kommunerna är Övertorneå,
Överkalix, Kalix, Boden, Sorsele, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå,
Vännäs, Bjurholm, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall med
tillsammans mer än 520 000 invånare. Kommunernas ställningstagande är en stark
viljeyttring som Finlands regering inte kan blunda för.

Arbeta för att ännu fler kommuner tar avstånd
Nätverket arbetar för att fler kommuner ska ta avstånd till kärnkraft vid Bottenviken. Alla
delta i att försöka påverka sin hemkommun om kommunen inte tagit ställning än.
Lämna in medborgarförslag eller påverka politiker att lämna in motioner!

Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen om slutförvar
Information från domstolen om de pågående förhandlingarna, här finns dagboksblad:
http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/Ansokanom-slutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/
Läs mer om förhandlingarna på MKG:s hemsida:
http://www.mkg.se/huvudforhandlingen-0
Läs mer om förhandlingarna från Milkas på Nonuclear hemsida:
http://nonuclear.se/milkas-mmd-rapporter201709-10
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har lämnat ett yttrande den 7 september, se ovan.
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Sommarträffens diskussion om hur vi kämpar vidare
På Sommarträffen diskuterade vi hur vi går vidare och tar vara på erfarenheterna från
nätverkets lokala grupper. Här är alla förslag som kom upp på mötet:





















Nätverket medlemmar kontaktar politiker på alla nivåer via personliga
samtal, sociala media, brev, mail och vykort.
Uppvakta miljöminister Karolina Skog - Förslag: Ta upp exemplet Barsebäck
och hur Tysklands miljöminister agerat.
Manifestation utanför miljö- och försvarsdepartementet i Stockholm viktigt då Kärnkraftsfritt Bottenviken har två ben – Bottenvikens ekosystem och
Säkerhetspolitik och rysk geopolitik; Det är en fredsfråga i en tid av ökade
spänningar kring Östersjön.
Samarbeta med andra organisationer som t ex finska Greeneace
Återkommande manifestationer samma dag varje månad/år - Förslag: Tyst
protest utanför SSAB, riksdagen, länsstyrelsen.
Lokala musik– och kulturarrangemang
Tidning - Förslag: bilda grupp
Utställning - Förslag: bilda grupp
Segla för ett rent hav - Förslag: Genomförs i etapper med målet Luleå;
Förslag: budkavle
Fortsätta driva namninsamlingarna - Förslag: återkommande namninsamling
gärna med café först med information och trevnad
Lyfta fram Fennovoimas historia
Följa medias granskning av Fennovima
Kontakta Valio, Fortum, SSAB som är verksamma i Sverige och begära att de
faktiskt lämnar Fennovoima - Förslag: Mailbomba SSAB.
Bojkott Fortum pågår
Informera om Fennovoimas ägarflykt och instabila ägarstruktur för att
påverka den långsiktiga, ekonomiska trovärdigheten i projektet.
Medborgarförslag lämnas till fler kommuner
Kontakta Lions om det projekt de driver i nio länder om Bottenvikens vatten
som framtida färskvattenkälla för stora delar av Europa.
Skriva insändare och debattartiklar
Studiecirklar om solenergi

Namninsamlingarna fortsätter
Nu är det viktigt att samla namn överallt och i alla sammanhang! Namninsamlingarna
kommer att pågå till kärnkraftverket är stoppat. Bifogar namnlistan som nu finns på
svenska, finska och engelska. Här är länken till namninsamlingen som finns på nätet
https://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

Kom med i Kärnkraftsfritt Bottenviken – alla kan göra något!








Kämpa tillsammans med andra lokalt: samla namn, ordna manifestationer
Lyft frågan i alla sammanhang
Sprid information
Skriv insändare
Påverka organisationer att säga NEJ och att agera
Påverka kommuner och regioner att säga NEJ och att agera
Lyft fram alternativen till kärnkraften

Om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Nätverket bildades i Luleå i december 2011
”Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla som
vill arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet.
Vi bryr oss om miljön och vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft.
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Vi anser att kärnkraften inte är någon lösning på klimathotet, det är istället ett slut på
energislöseriet, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar.
Vi vill samarbeta över alla gränser för en kärnkraftsfri värld”.

Mer information
Läs mer på nätverkets hemsida http://karnkraftsfritt.se/
och på nätverkets Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

Kärnkraftsfritt Bottenviken 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, lundbackper0@gmail.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.granstrand46@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

Aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!
Kärnkraftsfria hälsningar
Lena Lagerstam
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