Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 15 juni 2015
kl 13:00–16:00
Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Tommy Skoog (c)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Anders Stenberg, (m)
Anders Svensson (sd)
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Elisabeth Englund (kd) vice ordförande
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande
Charlotte öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkänns.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkänns
4. Presentation av nya medlemmar i granskningsgruppen
Vi hälsar Tommy Skoog (c) och Anders Svensson (sd) välkomna till arbetet i
granskningsgruppen.
5. Hur informerar vi framtiden? Anders Högberg, Linnéuniversitetet.
Frågeställningar som man arbetat med var;
 Hur kan man föra vidare minne och bevarande av dessa platser till framtida
generationer?
 Vad kan arkeologi och kulturmiljövården bidra med i denna fråga?
 Vad kan arkeologi och kulturmiljövården lära av kärnbränsleförvaringsbranschen
Resultat;
 Uppgiften är samtidigt omöjlig som nödvändig
 Det är möjligt att det inte är Homo Sapiens vi kommer att adressera 100 000 år in
i framtiden
 Det finns inga ”meddelanden från förhistorien” som överlevt till i dag. Det som är
bevarat idag från en avlägsen dåtid är undantag och den mening som de har
idag är från vår samtid, inte från dåtiden
 Framtidsmedvetande är viktigt. Sättet vi tänker om framtiden nu har betydelse för
hur kärnavfall hanteras.

 Det finns institutionella bevarandeorganisationer som t.ex. kulturmiljövården (och
museer, universitet, arkiv) som om de tillåts utvecklas som framtidsinstitutioner
kan bli viktiga aktörer
 Varje framtid skapar i sin samtid sin egen framtid. Om vi idag tror vi kan
cementera någons framtida samtid och deras framtid i tron att vi vet vad vi gör,
gör vi förmodligen mer skada än nytta
 Vår uppgift är att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om kärnavfallet utifrån våra
förutsättningar
 När vi gör det måste vi förstå komplexiteten i vad vi håller på med
 Vårt ansvar är därför att möjliggöra för framtiden att ta hand om avfallet utifrån
deras samtida möjligheter och begränsningar
 Det finns inga ”enkla lösningar”. Uppgiften är komplex. Som allt annat arbete
som har med långtidsförvaring av kärnavfall att göra kräver uppgiften tid och
dedikerat arbete.
6. Sammanträdestider för höstens möten
måndag den 24/8 kl 13-16
onsdag den 16/9 avresa Holland (åter Oskarshamn 18/9 kl 01:00)
måndag den 12/10 kl 13-16
onsdag den 11/11 SKB-dagen, Stockholm
torsdag den 19/11 kl 9-12
torsdag den 10/12 kl 9-12
7. Rapport från konferensen SENIX, Rigmor, Elisabeth W, Antonio och Anna
Konferensen skulle spegla energipolitiken i Europa och sätta fokus på de mjuka
frågorna. Gruppen konstaterade att man inte nådde riktigt ända fram, innehållet bestod
till stor del av frågor som rörde kärnkraft, slutförvar och de hårda värdena.
Konferensen återkommer i juni 2016
8. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare, avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

