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JAG PROTESTERAR MED DET BESTÄMDASTE!
OM EN OLYCKA BLIR HUR LÄNGE TAR DET INNAN NI SLÅR LARM TILL OSS ALLA?
Jag hänvisar till de bilagor som är insända från Kärnkraftsfritt Bottenviken men vill tillägga att vi
har en stuga på Holmen Trutskär i Kalix skärgård som är
Naturreservat och där finns det många olika arter som bara finns kring Bottenviken.
Vi är måna om detta och vill inte ha något kärnkraftverk nära vår hembyggd vi vill kunna bo här
utan att behöva ha ångest för Om och När det sker en olycka i
detta kärnkraftverk när ni dessutom bygger det med en helt oprovad rysk reaktor!
Hälsningar
Christina Morin
LULEÅ

SYNPUNKTER PÅ FENNOVOIMA AB:S ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT UPPFÖRA ETT NYTT
KÄRNKRAFTVERK
Har ni sett SSM meddelande “Sverige accepterar ett nytt kärnkraftverk vid Bottenviken.” “Sverige
accepterar!” Plötsligt känns det som att jag kanske inte är en del av Sverige?!
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Sverige-accepterar-nyttfinskt-karnkraftverk-vid-Bottenviken/
Detta motsäger jag mig att en myndighet får skriva som att hela Sverige godkänner ert kärnkraftverk i
Pyhäjoki! Vi har inte fått rösta om något sådant och därför MOTSÄGER jag mig en så stor åtgärd som kan
göra så hela Norr och Västerbotten blir obebott om ni åstadkommer en kärnkraftsolycka bara 15 mil
härifrån. Siklöjan som finns här är EU-skyddad som Kalixlöjrom. Siken finns här pga det bräckta vattnet.
Ge inte något byggnadstillstånd för detta kärnkraftverk och ännu mindre tillstånd att bygga en stor hamn
på denna låglänta kust. På Malören byggde man en hamn som rasade och fylldes igen med sand och sten
och det blir på samma sätt på Hanhikiviudden eftersom det är så långgrunt så sköljs det igen. I höst och
vinter har vi haft 2 meters nivåskillnad under en två veckors period. Detta är inget ovanligt nu eftersom det
blir mer stormar pga klimatförändringarna och uppvärmningen av vattnet.
Många öar i Norra Sverige är Naturreservat pga de många olika arter av växter som finns här uppe vill vi
bevara till våra barnbarn. Marknaden har lämnat kärnkraften- varför ska ni satsa skattepengar i en så
dålig affär? Elpriserna är låga och de förnyelsebara energierna är på stor frammarsch!
Om ni avslår deras byggnadstillstånd så kan ni bygga vindkraftverk och solenergi för bara
Varför ska ni låta era barn och barnbarn få ett sådant arv där ni själva inte har löst förvaringen under vår
livstid.
Ska de få ärva en förvaring som inte är löst och kommer att finnas kvar i 100 000 år? Radioaktivt material
som förvaras i öppna kärl?
Vi ska inte förstöra något för våra kommande sju generationer. Det anser våra samer och indianer. Ta ert
förnuft till fånga och antag deras valspråk!
Tänk er om 2000 år att det kommer en ny inlandsis - vi har märkt upp atommärket på förvarings kasseterna
som är nedgrävda
- de nya människorna hittar dessa och
TROR att det är mat och öppnar dem med våld och vad händer - hela jorden förstörs igen!
Vi lever ju bara en lite stund på jorden men vi har många generationer som kommer och går.
Det tog länge INNAN vi förstod runskriften vad det betydde - så länge tar det för dem att förstå våra
symboler och då är det för sent!

Här finns det HOPP!
Läs och få HOPP!
http://h2ope.us/
Tjernobyl har fortfarande inte lämnat oss oberörda- fortfarande idag30 år efteråt så får samerna slakta och

bränna renar pga att de innehåller för mycket cecium och becerell. I Norge ifjol så fick man nödslakta både
vildsvin och renar pga att de hade grävt längre ned i jorden pga torkan och ätit av svamp som innehöll för
mycket cecium. Dessutom så har man höjt värdena eftersom folk inte skulle bli oroade
-

Hur vet man då vad som är farligt eller inte? I Finland så informerade man inte befolkningen när
utsläppet i Tjernobyl var däremot gjorde Sverige det! Hur ska vi kunna lita på Er då?

I Sverige så är jorden alldeles svart kring Uppsala och Gävle många har odlat på sina gårdar men många har
fått canser och dött även om de har skrapat bort det översta lagret. Våra vänner från Gävle kom upp till oss
i många år och plockade bär för deras bär var så kromosomstora att de insåg att det var farligt att äta! Det
sägs att var tredje människa kommer att drabbas av canser någon gång under sitt liv. I Vitryssland så har de
ju ännu mer canserfall efter Tjernobyl och endast 5% av de barn som föds idag är friska!
Är det rimligt att även vi ska råka ut för detta pga att ni inte kan STOPPA BYGGET MED FENNOVIMA! Hur
denna unga flicka som arbetar åt Fenneovoima i TV stå och säga att hon kan garantera att inget händer är
för mig en gåta!
När världen utsätts för terroranfall titt som tätt!

Ni har ju nyss haft tropiska stormar och mycket regn- vad är det som säger att inte det blir vardagsmat och
klarar ett kärnkraftverk tropiska stormar och orkaner - jordbävningar och skalv har uppmätts i Bottenviken
under senaste månaden - hur kan ni försäkra era medborgare och oss på Svenska sidan att det inte händer
just i Pyhäjoki?
Tack för att ni tog er tid att läsa om min och mina barn och barnbarns ORO INFÖR FRAMTIDEN!
VI VILL INTE FÅ ETT NYTT FUKUSHIMA i BOTTENVIKEN!

Vänliga hälsningar
Christina Morin
LULEÅ
Sverige

