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FÖR ETT KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN: 
 
NU ÄR DET BRÅTTOM 
 
Den 18 september beslutade Finlands regering att, trots massiv kritik, bevilja Fenno-
voima det kompletterande principbeslut  som företaget ansökt om. Ryska helstatliga 
Rosatom är största ägaren i företaget Fennovoima. Rosaatom ska dessutom bygga 
reaktorn och leverera ett specialbränsle som består av upparbetat uran. Inför regering-
ens beslut skickade nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken en vädjan till Finlands reger-
ing och riksdag. 
 
Samma dag som regeringens beslut togs, den 18 september, antog Europaparlamen-
tet en resolution där man uppmanar medlemsstaterna att ställa in planerade avtal med 
Ryssland inom energisektorn. Så vad händer nu? 
 
Den 14 oktober kommer Finlands riksdag att börja behandla ärendet t-
terande prin , men när omröstningen i riksdagen blir är okänt. Så vi måste 
NU gör allt vi kan för att påverka ledamöterna i Finlands riksdag. 
 
Kommuner, organisationer, alla som inte vill att det ska byggas ett kärnkraftverk 
vid Bottenvikens strand måste agera nu. Vi måste visa att vi vill ha ett Kärn-
kraftsfritt Bottenviken innan det avgörande beslutet fattas i Finland. 
 
GEMENSAMT BREV TILL FINLANDS RIKSDAG 
 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har idag skickat ett brev till alla ledamöter i finska 
riksdagen med en vädjan om ett kärnkraftsfritt Bottenviken.  
Brevet har undertecknats av 50 organisationer/riksdagspolitiker/EU-
parlamentariker/företag som står bakom det! Se brevet som bifogas. 
 
HÖSTTRÄFF I PITEÅ DEN 18 OKTOBER 
 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder till en viktig och intressant träff lördagen 
den 18 oktober 10 -16.00 i Piteå. Det blir också en manifestation på Byxtorget klock-
an 13.30. Välkomna! Läs mer i den inbjudan som bifogas. 
 
FORTSÄTT SAMLA NAMN TILL DEN 31 OKTOBER 
 

- - för ett Kärnkraftsfritt 
Bottenviken pågår för fullt. Namninsamlingarna ska överlämnas till Finlands riksdag 
före beslutet. I dagsläget har mer än 12 500 namnunderskrifter samlats in och det är 
just nu 5 580 namnunderskrifter på -namninsamlingen  
  
Nu måste vi hjälpas åt att samla in tusentals namn till. Ju fler vi blir desto större 
betydelse får det! Det är tillåtet att skriva under på båda namninsamlingarna.  
Skriv ut namnlista och affisch som bifogas. Skicka in om du har fulla listor liggande 
Länk till namninsamlingen på nätet: 
http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken 
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FÖLJ VAD SOM HÄNDER på nätverkets Facebooksida 
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/ 
 
KONTAKTA nätverkets lokala kontaktpersoner 
Haparanda, Per Lundbäck, 070-328 4432, per_lundback@telia.com 
Överkalix, Kennerth Moberg, 070-842 1713, kennerth.moberg@telia.com 
Kalix, Lena Lagerstam, 072-2352 567, lena.lagerstam@telia.com 
Luleå, Christina Morin, 070-864 53 88, cina.morin@telia.com 
Luleå, Roger Malmberg, 070-36 48 0 58, rogermalmberg@hotmail.com 
 
Piteå, Per Holmqvist, 070-362 30 18, per@nordansmak.se  
Arvidsjaur, Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se  
Skellefteå, Seiko Matsuda, 070-573 71 73, seikom@live.jp 
Skellefteå, Marianne Björk, 070-243 11 29imbjork@telia.com 
Robertsfors, Elisabeth Holmström, 070-335 96 30, elisabeth.holmstrom@bottniait.se 
 
Umeå, Erik Danielsson, 070-33 899 13, erdanielsson@gmail.com  
Östersund, Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com  
Härnösand, Eva Goes, 070-671 0351, eva@goes.se 
Sundsvall, Måna Wibron, 076-2833454, mana.wibron@designmmm.nu 
Hudiksvall, My Leffler, 0650-334 31, my.leffler@hotmail.com 
 
Näsåker, Lo Högberg, 070-3681974, 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, 0554-210 90, liv.jofjell@googlemail.com 
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