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FFöörr  eetttt  KKäärrnnkkrraaffttssffrriitttt  BBootttteennvviikkeenn  

På måndag den 17 mars kommer Fennovoima och finska myndigheter till Luleå 
och vi får tillfälle att visa den starka opinion som finns på svenska sidan Botten-
viken mot att ett kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki. Läget är kritiskt för Fennovoima då 
flera delägare hoppat av. Nu ska ryska statliga jättekoncernen Rosatom rädda företa-
get med sina pengar och dessutom leverera reaktorn och kärnbränslet. 

Kommun efter kommun säger 
NEJ på svenska sidan.  
Den stora mängden synpunkter 
från myndigheter, kommuner, 
organisationer och privatperso-
ner med massor av olösta frå-
geställningar i Fennovoimas 
MKB-program har skapat oro i 
Finland.  
Nu är det aktuellt med nästa 
steg som är Fennovimas MKB. 
Svenska myndigheter, företag 
och medborgare kan lämna 
synpunkter på denna enligt 
Esbo-konventionen. Svar se-
nast 24 april till Naturvårdsver-
ket. Länk till underlaget: 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/Planer-i-vara-grannlander---
Esbokonventionen/Remiss-om-ny-finsk-karnkraftreaktor/ 
 
Möjlighet att framföra våra kritiska synpunkter  
I anslutning till MKB-remissen inbjuder Naturvårdverket till informationsmöten i Luleå. 
Finland representeras av Fennovoima, Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet 
och Strålsäkerhetscentralen. 
14 - 15.30  Informationsmöte för kommuner och myndigheter på  Länsstyrelsen,  
18 - 21  Informationsmöte för allmänheten och organisationer  i Lilla salen på  
 Kulturens hus i Luleå 
 
Namninsamling för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken startar 
Den 17 mars kommer nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken att starta en stor namnin-
samling riktad till finsk regering och riksdag inför behandlingen av Fennovoimas ansö-
kan om komplettering av 2010 års principbeslut om att tillåta ett nytt kärnkraftverk i 
Pyhäjoki. Här finns finska Arbets- och näringsministeriets information: 
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=410056 
Namninsamlingen kommer också att användas för att påverka svenska politiker. 
 
Nätverkets manifestationer i samband med mötena 
13.30  Namninsamling utanför Länsstyrelsen  
17 - 18 Namninsamling utanför Smedjan på Storgatan i Luleå 
 
Brev till miljöminister Lena Ek 
Inför mötena i Luleå har nätverket skickat ett brev till Lena Ek, se bifogat dokument. 
Här är två frågeställningar vi ställer till miljöministern:  
 

- riskfylld och otidsenlig kärnkraft vid vårt sköra innanhav Bot-
 

 
- - e-

tydande nationell oro? Nyetablering av kärnkraft i intimt samarbete med Putins helstatliga 
kärnenergi-   

 
Kontaktpersoner:  
Haparanda Per Lundbäck 070-328 4432, Kalix Lena Lagerstam 072-2352 567,  
Överkalix Kennerth Moberg 070-842 1713, Luleå Christina Morin 070-864 5388, Roger Malmberg 070-
364 8058 Piteå Per Holmqvist 070-362 3018, Skellefteå Rolf Granstrand 070-266 8723,  
Robertsfors Elisabeth Holmström 070-335 9630, Umeå Erik Danielsson 070-338 9913 
 
SSee  nnäättvveerrkkeettss  FFaacceebbooookkssiiddaa  https://www.facebook.com/groups/244020902336780/ 
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