Lähettäjä: stefan bergström
Päiväys: Sat Apr 30 02:28:45 EEST 2016
Vastaanottaja: "kuuleminen@tem.fi" <kuuleminen@tem.fi>
Aihe: TEM/1212/08.04.01/2015
kuuleminen@tem.fi
Diarienr TEM/1212/08.04.01/2015
Begäran av omprövning av tillstånd för Fennovoima att bygga kärnkraftverk på Hanhikivi.
Som medborgare och privatperson kräver jag en omprövning av tillståndet för Fennovoima att bygga ett
kärnkraftverk på Hanhikivi då det strider mot de flesta lagar och förordningar man kan tänka sig. Det finns
överhuvudtaget inget behov av en reaktor för att fylla något energibehov i Finland, jag vill se en analys av
energibehovet och vilka andra energikällor som kan tänkas vara aktuella samt kostnadskalkyler för samtliga
alternativ.
Det finns ingen miljökonsekvensanalys som fyller kraven på varför man får tillstånd att göra ett sådant
bestående och destruktivt ingrepp på en plats som tidigare klassats som av riksintresse viktigt
naturområde.
Det finns defintitivt ingen plan för hur man skall leva upp till överenskommelsen om att skydda
Bottenviken.
Det finns planer på att muddra utanför Hanhikivi vilket strider mot alla ingångna avtal om Bottenvikens
överlevnad.
Det finns i övrigt väldigt många frågetecken om detta tillstånds uppkomst när finska ministrar söp i
Ryssland och gjorde sig löjliga inför inte bara Finland utan större delen av EU och västvärlden.
En väldigt stor anledning till att Ryssland vill bygga detta kärnkraftverk är ju helt enkelt för att få tillgång till
en djuphamn i Bottenviken eftersom Nato vill satsa så hårt på Skandinavien.Det är ju tyvärr det som det
hela handlar om och jag vädjar därför till den gamla hederliga finska sisun att inte sitta i någon av dessa
krigshetsande herrars knä!
Med förtroende och vänliga hälsningar
Stefan bergström
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Post note
Bilddokument betr. Finska ministerbesöket ang. kärnkraftsbygget hos Putin finns dokumenterade.
Detta mail samt bilagor ligger hos de flesta internationella och naturligtvis hos de europeiska
nyhetsbyråerna i väntan på Finlands regerings beslut.
Ds

Ps Det vore av väldigt stort intresse att veta att dessa mail når den det berör så inte onödig publicitet
uppstår.
Dvs innan Valborglunch.
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