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Årsmelding for Naturvernforbundet i Tromsø 2001
Lokallaget i Tromsø har det siste året vært engasjert i fleire av de store politiske sakene som Tromsø
har hatt opp, og aktiviteten har mere eller mindre vært totalt satt inn på disse sakene. Dette har gjort at
møtevirksomheten og organiseringen av lokallaget har ligget lavt nede. Derfor er det nå foreslått at
lokallaget og fylkeslaget slås sammen for at organiseringen skal bli bedre. Naturvernforbundet finnes
nå på nett og flere av de viktigste innleggene vi har jobbet frem har vært publisert på
Naturvernforbundets nettsider: http://www.naturvern.no/troms
Litt om noen av de viktigste sakene som har vært tema for lokallaget i 2001.
1. Søppel og forbrenningsanlegg
Det har vært store usikkerheter i folk hvordan det vil være å leve nært et forbrenningsanlegg i Tromsø
(bl.a. på grunn av dioksinutslipp), og denne usikkerheten har blitt sterkt fokusert i mediene. På
bakgrunn av dette har politikerne vedtatt at det ikke blir noe forbrenningsanlegg med det første i
Tromsø. Kanskje var dett en seier for miljøet. Naturvernforbundet krevde i saksbehandlingen en
skikkelig konsekvensutredning på forurensende utslipp og energigevinst, samt ulike lokaliseringer av
anlegget. Nå etter at det ikke blir noe anlegg har vi selvsagt fortsatt søppelet. Og det er på ingen måte
sikkert at Tromsø får en fornuftig avfallsbehandling i tiden som kommer. Det er heller rett å si at
Tromsø har en svært uviss avfallsbehandling i tiden som kommer. Naturvernforbundet vil jobbe videre
for at avfallsmengden reduseres og at mest mulig av avfallet materialgjenvinnes.
2. Vindkraft
Det er gitt konsesjon for et vindkraftanlegg på Kvaløya og dette er bærekraftig kraft! Miljøet vil lide
noe lokalt og vi har jobbet for at traseen som skal føre kraften mot Tromsø ikke skal bli lagt i dalføret
mellom Straumsbukta og Håkøybotn. Vi uttalte oss kritiske til at vindkraftpotensialet ikke er bedre
kartlagt, slik at flere alternativer kunne vurderes mot hverandre. Men alt i alt står vi inne for
utbyggingen på Kvitfjell.
3. Trafikk og samferdsel
Tromsø ser ut til å være en begunstiget by med flere store satsinger innenfor kollektivtransport, det vil
si bussprosjekter. Vi har tro på at busstilbudet vil kunne bedres betraktelig bl.a. fordi store satsinger
kan gå til Tromsø. Tromsø bør litt inn i fremtiden ha kommet langt mot et bilfritt sentrum, både fordi
sentrum er lite og forurensings-sårbart, men også fordi bykjernen vil bli adskillig hyggeligere og
sikrere for oss alle. Her ligger det et potensiale som naturvernforbundet skal jobbe videre med.
Takk for støtte fra de som er betalende medlemmer av naturvernforbundet, vi tror det ikke så sjelden
viser seg å være utslagsgivende i viktige saker at det finnes et naturvernforbund som bryr seg på vegne
av folk og miljø. Dette tror vi på også for fremtiden.
Og det ville være et stort løft om det kunne melde seg noen nye krefter, noen som kunne tenke seg å
bli med på vegne av myke trafikanter og andre som ikke taler sin egen sak. Kan du tenke deg å ta et
engasjement i året som kommer?
Nå har du fått oppfordringen og utfordringen. Ta den! Møt opp på årsmøtet i lokallaget til
naturvernforbundet i Tromsø.
Sted; Skippergata 11, inngang Søndre Tollbugate
Tid: mandag 19.mars kl 19:00
Alle medlemmer er velkomne til årsmøtet
Thomas Bøhn (leder)
(adresser)
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