
 
Hanhikivi i Pyhäjoki maj 2012 

Höstträff i Skellefteå 29-30 september 
för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Naturskyddsföreningen inbjuder till en 
gemensam höstträff i Skellefteå helgen 29-30/9. Syftet med träffen är att väcka debatt 
och påverka, öka kunskapen om kärnkraften, inspirera till alternativ och engagera fler i 
arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki vid Bottenviken. Vi vill lyfta fram de 
hållbara alternativen och samarbeta med alla med samma mål - en kärnkraftsfri värld. 

 
Program lördag 29/9 

 
11.00  Seminariedeltagarna träffas i Församlingsgården 
12.00  Lunch och inkvartering 
14.00  Världens säkraste kärnkraftverk, offentlig visning av Maj Wechselmanns film 

om Fukushima med diskussion med Maj efter filmen. Lokal: Kaplanskolans aula 
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 från publi-
ken. Lokal: Kaplanskolans aula 

18.00  Middag 
19.30 Kvällsaktiviteter med musik, underhållning mm i Församlingsgården 
 

Program söndag 30/9 
 

08.30  Seminarium om kärnkraft i Församlingsgården 
 Kärnkraftskedjan, Christer Borg, Naturskyddsföreningen 
 Nej till uranbrytning, Jan Lindholm, Uranbrytningsnätverket 
 Ett livsfarligt avfall, Kenneth Gunnarsson, Opinionsgruppen för säker slut-

förvaring i Östhammar  
10.00 Fika 
10.30 Seminarium om kärnkraft fortsätter 

 Kärnkraft är vansinnigt dyrt, Isadora Wronski, Greenpeace. Via Skype. 
 Förnybart ger stora möjligheter, Kjell Skogsberg, NENET 
 Vad händer i Japan efter Fukushima, Lena Lindahl, arbetar med miljö 

och hållbarhet i Japan 
12.00 Lunch 
13.00 Hur går vi vidare?  

Aktuell information från Pyhäjoki av Pro Hanhikivi. 
Diskussion tillsammans med inbjudna organisationer 

14.30 ca Fika 
15.00 Fortsatt diskussion 
16.00  Avslutning och hemfärd 



 
Praktiska frågor 

Kostnader: Det kostar inget att vara med på Höstträffen men deltagarna måste själva 
stå för resor, mat och boende.  
Anmälan till höstträffen: Görs på anmälningsblanketten här nedanför.  
Obs att lördagens program mellan 14.00 -18.00 är offentliga. 
Mat: Kostnad ca 300 kr/person, fika och frukost tillkommer.  
Resor och boende: Ordnas av deltagarna själva. 
 
Tips på boende: kontakta Nils om du vill ha hjälp. Här är tre alternativ: 

1) Gratis inneboende, begränsat antal platser så först till kvarn. Kon-
takta Nils. 

2) Stiftsgården, vi har preliminärbokat ett tiotal platser. Delat dubbel-
rum 350kr/pers, enkelrum 560kr. Centralt. 

3) Campingen, många prisklasser ex.vis: stuga för 2-8pers 380-
750kr/stuga, vandrarhem enkelrum 450kr, dubbelrum 550kr. Av-
ståndet ca 4km så vi fixar transport till och från aktiviteterna. 

 
För mer information kontakta  
Nils Viklund, lokalgruppen i Skellefteå och Naturskyddsföreningen i Västerbotten, 
0727-432 255  nils.viklund@naturskyddsforeningen.se eller 
Lena Lagerstam, kontaktperson Kärnkraftsfritt Bottenviken och Naturskyddsförening-
en i Norrbotten 072-2352 567 lena.lagerstam@telia.com  
 

Arrangörer: 
nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 

 
Välkomna! 

 
 
 
Anmälningsblankett för lördagens middag, kvällsaktivi-
tet och söndagens seminarium 
 
Fyll i uppgifterna nedan, spara dokumentet och skicka till 
nils.viklund@naturskyddsforeningen.se senast 24/9! 
 
*Namn på deltagarna: 
 
 
*Organisation, om någon: 
 
 
*Kontaktinformation, helst både mobil och epost: 
 
 
*Hemort, för samåkning: 
 
 
*Kost, vegetarisk, specialkost osv: 
 
 
 


