25 februari 2013

Anmäl dig senast imorgon den 26/2

till Vårträffen i Luleå 9-10 mars
för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken
Lördagens program börjar med en manifestation på Storgatan innan det blir debatt, seminarier,
film och musik. På söndagen kommer nätverket att ha ett viktigt arbetsmöte där vi diskuterar hur
vi ska gå vidare. Mitt på dagen kommer vi att anordna en manifestation med anledning av Fukushimadagen.

Vi är mycket glada att ha följande medverkande i lördagens program:
Hanna Halmeenpää kommer från föreningen Pro Hanhikivi i
Pyhäjoki som kämpar för att stoppa byggandet av världens
största kärnkraftverk här. Hanna berättar om en resa till Japan som hon gjort i januari för att bl a träffa kärnkraftsmotståndare.

Helena Maijala kommer också från föreningen Pro Hanhikivi
i Pyhäjoki. Helena informerar om senaste nytt när det gäller
det planerade kärnkraftsbygget i Pyhäjoki.

Lena Lindahl bor sedan länge i Japan och är egenföretagare
specialiserad på utbyten mellan Sverige och Japan inom
hållbar utveckling. Lena rapporterar direkt från Tokyo där
mycket händer den här helgen i anslutning till Fukushimadagen.

Johan Ehrenberg är en känd debattör och författare som
engagerar sig starkt i klimatfrågan och medverkar via Skype.

Rolf Lindahl arbetar med kärnkraftsfrågor på Greenpeace
och har bl a varit med i att ta fram Greenpeace rapport Riskabla Reaktorer som dömer ut de svenska kärnkraftverken.
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Tord Pettersson är strategiskt ansvarig och arbetar med
marknad och information på det regionala energikontoret
Nenet i Luleå som verkar för förnyelsebar energi och hållbar
utveckling .

Olov Holmstrand är mycket kunnig och har lång erfarenhet
av frågor som rör kärnkraft och uranbrytning. Olle är verksam
i bl a Naturskyddsföreningens nätverk mot uranbrytning. Har
tillsammans med Jan Lindholm skrivit boken Uranbrytning i
Sverige.

Mika Flöjt är forskare vid Arctic Centre i Rovaniemi, Finland.
Han utkom i februari 2012 med en kritisk bok om tillståndsprocessen kring den finska gruvan Talvivaara. En nyöppnad
gruva som under det gångna året har gått från skandal till
Finlands största miljökatastrof på det här århundradet.

Johan Swahn är kanslichef vid Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som bevakar, granskar och deltar i
prövningen av kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Anmälan görs senast den 26 februari
på anmälningsblankett på denna länk till Naturskyddsföreningen i Norrbottens hemsida
http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/?p=3437

För mer information kontakta
Christina Morin, Lulegruppen i nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
070-864 53 88, cina.morin@telia.com
Lena Lagerstam, kontaktperson nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
072-2352 567 lena.lagerstam@telia.com

Välkomna!

