
 
Budkavlen går runt Vättern – för rent vatten  

25 juli – 7 augusti 
Motala 2 augusti 15.00 – 21.00  

Plats: Innergården mellan restaurangerna vid hamnen. 

Klockan 18.00 kommer budkavlen från Norra Vättern  

Aktion Rädda Vättern i Motala 

Inbjuder alla medlemmar i Motala till 

Informations- och upptaktsmöte 21 juni 18.30 

 Lokal: Godtemplargården Poppelgatan 8 
Den 2 augusti kommer Aktion Rädda Vättern i Motala att ha en manifestation med sång, 
musik, information och namninsamling för Vättern som överordnat riksintresse för 
dricksvatten. 

 Vi har varit en arbetsgrupp som har gjort en förplanering av manifestationen. Vi har fått 
tillstånd och sponsring av Göta Kanalbolaget att ha en manifestation i hamnen på 
”innergården” mellan restaurangerna framför Motormuseet. Vi har bjudit in politiker från 
fullmäktige att ta emot budkavlen och berätta om hur deras parti vill fortsätta arbetet med 
att Vättern ska vara ett rent vatten i framtiden, 

Det är mycket som återstår före festen. Reklam för festen, affischer, flygblad. Vi behöver 
göra informationstavlor (gatupratare) Information om kampen mot skjutningar och 
information om PFAS och de nya svenska förslag för gränsvärden och icke minst mot risken 
för stora PFAS utsläpp. Vi behöver informera om hur en ny gruva i Norra Kärr skulle vara ett 
hot mot Vättern. Under manifestationen behövs personer som sprider information och 
namninsamling med mera. 

Urfolkens regel säger – ”Minns din historia sju generationer bakåt. Lev ditt liv så att sju generationer framåt får en 
ren livsmiljö så de kan leva sina liv.” 

Nu skapar vi en manifestation för rent vatten, med budskap om olika hot 
mot Vättern och dess omgivningar, riktat till människor, politiker och 
makthavare – tillsammans måste vi göra allt vi kan för att bevara vår sjö 
till kommande generationer! Tanken är att föra budkavlen runt Vättern 
med olika transportmedel, cykla, paddla, ro, promenera, simma.  

Huvudarrangörer är Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen Grenna. 

Om du vill delta i arbetet men inte kan komma till mötet 21/6 
kontakta: 

 

Eva Andersson          eca.andersson@gmail.com                tel: 070-2443720 

Caroline Millberg     caroline.millberg@gmail.com           tel: 073-5696947 

Styrelseledamöter från Motala i Aktion Rädda Vättern  
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