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Årsmelding for Naturvernforbundet i Tromsø

Tomganeskjørine. Oppfordring

til

kommunal kontroll sendt teknisk

avdeling.

februar 1996 til februar

1997

Arrangementer
Årsmøte ble avholdt 28.februar 1996. Årsmelding for 1995 ble godkjent
og budsjett for 1996 vedtatt. Arbeidsprogram for 1996 ble ikke lagt fram.
Det var et ønske at styre jobbet med de saker som måtte være av interesse.
Fra styret ble det fremmet forslag om et tettere samarbeid med Fremtiden i
vare hender. Styreleder ble valgt til å delta på fulkeslagets arsmøte. Styret
ble oppfordret til å se på lokale aktiviteter i forbindelse med TV-aksjonen
20.oktoberYalg: Leder: Dag T. Elgvin. Styrerepresentanter: Morten Berg, Torbjøm
Æm, Ingnd Golten, Snorre Slettvold§tl). Vara: Madranne Iversen,
Thomas Bøhn, Jarle Nilsen. Regnskap: Inger Meland. Revisor: Bjømulf
Alvheim. Valgkomite: styre velger valgkomite før sommerferien.

I løpet av året har styret avholdt 8 styremøter. Følgende sentrale saker og
arrangementer har vært jobbet med

Tsjernobyldaeen 26. april markert med stand og løpesedler i byen.
Aksion matsminke Deltatt på underskrift skampanjer. En styrerepresentant

i aksjonskomiteen. Fremdeles ingen avklaring om saken.
Gåsværhelga 13.-15 september. En fra sryret satt i arrangementskomiteen
sarnmen med representanter for div. andre organisasjoner. Tema for helgen
var mat.
Nasjonal miliøbykonferanse i Tromsø. 13.-15. september
I forbindelse med konferansen arrangerte vi sammen med en del andre
organisasjoner en Miljøbykveld. S§'releder var med i planleggingen.
Personer fra Gaia-kontoret i Murmansk og Naturssddsforeningen i Luleå
deltok. To representanter fra lokallaget deltok på selve
miljøbykonferansen..
Miljølørdas l2.oktober. Deltagelse på arrangement på Gyllenborg skole i
er med

sammarbeid med Miljøheimevemet

:

og

Fremtiden

i vare hender.

Hovedtema for tilstelningen var mat.

Arealforvaltnins

for

TV-aksjonen Miliø for livet 20. oktober : arbeid i forbindelse med
fulkesprosjentet «Miljø for livet». En styringsgruppe ble nedsaff.
Styrerepr. deltatt på arr. i Harstad i den forbindelse. Fra desember ble en

Polanniljøsenteret. I uttalelsen som ble sendt
plansjefen ble det blant annet fremmet forslag om å grave ned Strandveien
og leggd tak over, samt forslag om å senke høyden på hovedhuset.

av styremedlemmene med

Mediaomtale.

medlemmer

Regulerinssplan

Regulerine.

Ny

øvinesbane

for NAF. Merknader og anbefalinger om

plassering sendt plansjefen.
Idrettsanless nær Tromsøhallen.

Vi

så på planene, men

ingen

uttalelse

sendt.
deres klage. Saken sendt

NNV

sentralt.

i

Folkeparken Det ble sendt brev til ordføreren og partiene om
saken. Leder engasjert seg også overfor media.
Utbvssing av hø.vskolen i Tromsø. Skole og barnehage kontaktet for å
P-plass

i s$ringsgruppa. Oppringrng

og engasjering av

forbindelse bøssebæring under selve aksjonen.

Standaktivitet.

Avfall

i slutten av juli en aksjon angående mangel på
resirkuleringsmuligheter for metallbokser. Dekning i media.
Avfallskonferanse. Boden. Ingen hadde anledning å reise.
Metall: Styreleder hadde

Asfaltverk i Nordre Kattfiord. Henvendelse fra grunneierlaget med støtte

til

i

gjøre dem oppmerksom på planene.

Sykehjem

os

omsorsssenter Sør-Tromsø.va.

Uttalelse

sendt

omsorgskommiteen.

Samferdsel

lJlovlie snøscooterkjøring Deltatt på debattrnøte anangert av Troms
Turlag. Ingen fellestiltak satt
rundt påske.

i

gang. Styreleder sendt utspill

i lokalaviser

oreanisk avfall. Kontaktet kommunen for

å

påskynde arbeidet med

planene for behandningen av organisk avfall.

Restadallsdeponi: Høringsuttalelse

om

restavfallsdeponi

kommune sendt annleggsseksjonen.
Pruk av resirkulert paoir. Sendt oppfordring bla.
logallag om å engasjere seg i saken.

for

Tromsø

til kommunen og

andre

Organisasjon:
Etter at leder Dag flyttet sommeren 1996, ble det ikke valgt ny leder.
Morten og Ingrid ble sittende som kontaktpersoner frem mot nytt årsmøte.
Marianne var borte fra byen hele høsten 1996. Inger overlot regnskapet til
Lillian Karlsen da hun selv flyttet fra byen oppunder Jul.

