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Kärnkraftsfritt Bottenviken! 
Sommarträff i Lövånger 
lördag 25 augusti 2018  

 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder alla intresserade till en Sommar-
träff i Lövånger Kyrkstad lördag 25 augusti. Träffen blir ett viktigt arbetsmöte för 
att diskutera den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken samtidigt 
som vi träffas och har trevligt. Det är också ett sätt att engagera fler i arbetet 
mot att ett kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki på finska sidan Bottenviken.  
 
Vi träffas i huvudbyggnaden i Lövånger Kyrkstad. Kyrkstaden har 117 bevarade 
kyrkstugor och ligger nära den medeltida kyrkan. Lövånger eller Lefanger som 
man skrev på medeltiden, betyder ”viken som ger lä”. Redan under 1300-talet 
fanns här ett kapell. Då var Avafjärden segelbar ända upp till kyrkan – ett per-
fekt läge för en handelsplats med hamn. Hit kom köpmän seglande för att byta 
järn och salt mot pälsverk och torkad fisk. Efter lunch blir det en manifestation 
intill Avafjärden med musik och appeller som vi hoppas med vattnets kraft når 
ända fram till beslutsfattare och allmänheten på finska sidan Bottenviken.   
 

Hjärtligt välkomna att delta hela dagen eller i delar av Sommarträffen! 
 

Lokal: Storstugan i Lövånger Kyrkstad, Kungsvägen 31, Lövånger 
Mat/fika: Kyrkstaden erbjuder mat och fika  
Anmälan: Bra med så tidig anmälan som möjligt!  
Till Elisabeth Holmström på mail: eh@kvarken.se eller telefon: 070-335 96 30.  
Ange ev. allergi eller specialkost.  
Deltagaravgift: 100:-. betalas kontant på plats eller via Swish 
Boende: Varje deltagare ordnar sin egen logi. Bra boenden i kyrkstuga eller 
camping finns att boka direkt på nätet: http://www.lovangerkyrkstad.se/bo/ 
Kultur: Musik och allsång. Utställningen ”Nuclear grass” visas. 
 

Preliminärt program för Sommarträffen 
 

Från 09.00  Samling och fika  
10.00 Välkomsttal, presentation av deltagarna 

Inledning, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken  
Aktuell information om Bottenviken 

12.00  Lunch  
13.00  Manifestation  
13.30 Kort rapport från Parhalahtidagen 8/6 
14.00 Diskussion/planering om hur vi kämpar vidare, fika 
16.00 Arbetsmötet avslutas 
 

OBS! De som anländer till Lövånger under fredagen  
kan tillsammans besöka Bjuröklubb under kvällen 

 
Arrangör: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken  

 
”Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvi-
ken är ett partipolitiskt obundet nät-
verk för alla som vill arbeta för att 
stoppa byggandet av kärnkraftverk i 
Bottenviksområdet" 
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