


Program lördag 29/9 
 

11.00  Seminariedeltagarna träffas  
12.00  Lunch och inkvartering 
14.00  Världens säkraste kärnkraftverk, 
offentlig visning av Maj Wechselmanns film om 
Fukushima med diskussion efter filmen.  
16.00 Fika 
16.30 Energiproduktionen i Norrland  
  2025 - hur ser utvecklingen ut  
  de närmsta 10-15 åren?  
Offentlig diskussion mellan Christer Borg, 
Naturskyddsföreningens styrelse, och Gunnar 
Eikeland, vd Skellefteå Kraft. Möjlighet till frågor.  
18.00  Middag 
19.30 Kvällsaktiviteter med musik,   
  underhållning mm     



Program söndag 30/9 
 

08.30  Seminarium om kärnkraft   
Kärnkraftskedjan, Christer Borg  

Nej till uranbrytning, Jan Lindholm  

Ett livsfarligt avfall, Kenneth Gunnarsson 

10.00 Fika 
10.30 Forts. Seminarium 

Kärnkraft är vansinnigt dyrt, Isadora 

Wronski 

Förnybart ger stora möjligheter, Kjell 

Skogsberg 

Vad händer i Japan efter Fukushima, 
Lena Lindahl 

12.00 Lunch 
13.00 Hur går vi vidare?  
  Aktuell information och diskussion 
14.30 ca Fika 
15.30 Sammanfattning 
16.00  Avslutning och hemfärd  





Kärnkraftsfritt Bottenviken 
 

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. Vi anser 
att kärnkraften inte är någon lösning på 
klimathotet, det är istället smart 
energiteknik, ett slut på energislöseriet och 
olika förnybara energilösningar.  
 

Vi vill samarbeta över alla gränser för en 
kärnkraftsfri värld.  



Historik nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 
 

 Ett första arbetsmöte i Kalix 30/11 2011 
 Arbetsgrupp bildas som hittills haft 15-tal möten 
 Nätverket bildas på arbetsmöte i Luleå 11/12 2011 
 Möten/manifestationer 14-15/1 2012 
 Lokalgrupper startat på flera håll 
 Viktiga kontakter med Pro Hanhikivi och andra 
 Medborgarförslag inlämnade i flera kommuner 
 Kalix kommun säger nej 6/2 
 Arbetsmöte i Skellefteå 12/2 
 Arrangemang kring Fukushimadagen 11/3 
 Arbetsmöte i Kalix 15/4 
 Brev till kommunerna i AC och BD om Eon 30/4 
 Resan till Hanhikividagarna i Pyhäjoki 5-6/5 
 Ca 230 på nätverkts maillista 
 Ca 880 är med i nätverkets Facebookgrupp 
 Nyhetsbrev och hemsida/blogg 





Diskussionsfrågor 
 

1) Samverkan för en kärnkraftsfri värld 
2) Gemensamma manifestationer i Sverige 

och internationellt 
3) Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken – 

Hur ska vi fortsätta arbeta? 
4) Kommunikation – sprida vad vi står för 
5) Lokalt arbete för ett Kärnkraftsfritt 

Bottenviken 
6) Övrigt 



 Kärnkraften ska stoppas.  

Aldrig ger vi upp. 
Kärnkraften ska stoppas.  
Aldrig ger vi upp. 
Vi blir ett träd, med djupa, djupa rötter, 
Aldrig ger vi upp. 
Refräng: 
Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp! 
Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp! 
Vi blir ett träd, med djupa, djupa rötter, 
Aldrig ger vi upp. 


