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Utrec htse basis groep en ,

v~ r enig~.

on d er de leus

Dode~aard

Gaat Dicht hebbe n vanda ag aktie gevoe rd tegen het
Gemee nt e lijk Energ ie Be~rijf i n Utrec~ t.

Dit bedr ijf leve~t via het lanäe lijk kop pelne t atoo~
~troom uit
Dodewaard~ De

570 aanqe~en van ~e Geme~nsccap~elijke Kerne nergi e -

cen~rale Neder land (GKN) ,

die eigen aar is van de centr ale in
Dode1 ·1aard, zijn ve'rde eld over de v·ersc hillen de elekt
rici te i ts bedri jven in Neder land . 36 van deze aande len zijn
in ha~den van het
'
Provi nciaa l en Geme entel i jk Stroomleverin~sbenrijf
(NoV . PEGUS ) .
j
De gemee nte en de provi ncie Utrec ht v. ijn ieder voor
de· helft
aande elh ouder van deze N. Vo Vi a het GEB be tre k t ieder
e Utred hter
,•
elek trici teit van het PEGUS , en dus van Dodew aard .
Onze aktie is erop geric ht on duideli ~ k te maken dat
via het GEB
ui t--i ·ader Utrec hts stopk on takt at oons troom komt ~ om
daart egen te
prote stere n , en o~ druk ~tt te oefen en op de g emeen
te d i e door
haar invlo ed in het PEGUS aan t~t afsto ten van GKN
- aande len kan
meew erken .
Dit was de eerot e aktie t egan het G~B in Utrec ht .
We hebbe n begre nen
dat binne nkort in Utrec ht ook 4e l~ndelijke ~iroblauw
- aktieu van
start gaat ,. waard oor iede r e Utrec hter, door de be tal
i ·ng van zijn
energ ie -reke ning in twee. gedee lten te ve rr ic~ten ,
druk kan uit oefep en o p het GEB . Nade~e infor ma tie ~ierover -z al
Dng etwij feld
v o lgen .

