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Det nye året har stril'tcl rrorn Varilig rncd plairlcgging aY
årsmtJtet og iirr.ts r,-kLivileii:r. I'a 1lcgionssc,r,rur..1 blc
e'n clcl av oss insi;ircrt orn lrvordln lokallagcls albr:id
kan opplcgges på cn cnda br,rlic rnritc. Nå gjcldcr rlct ir
1å

rled

,ceg

ofpgilvcr

rcslorl ogsli.

De

t lcrltcr inrlttc

spcnncndc

...

Lokallaget trcrlger hjclp til Lrtscucling av rr:ctllr:nrsarket. Dct er r:rr del iu:l-,uii-l so;rr rjr:nst;ir cttcr at scl\,e

innholdct

e

r fcrdig re digcrt, bl.a. bcstilliug

rr\r

cltcr si)onsorcr (rnot rcklamc),
oppkopicring, brcttiirg, frankcring og icr,cring til
posten. Det hclc ta gjcrne oil par tiner hver ljerde
ntåned. Ilr dettc nric tbr dr.:g?
adresselappr:r, k:ting

hal r'ært stabiit i år'. Ilale lvlortr:n llcrg har
i l11pct rl,årct (takk for innsat-senj), og Aucl
Kvarn "ryk}«:t ollil" fra vara.irla.ss til fast slyrcnic{ilcr}} i
høstscrr..e stcrct. Sidcn vi ikkc ltar hatt undcrgrulrpcr i
år har dct \'æi-t lnar)gc oppgavcr for styrct. Vi ltnskcr å
lå svin.g pir rtocn grrpper i tlct n1'c irrct til å g;i inn i
Si1'ret

for'lal-t oss

konkrelc rral,er. Dct har vn:rt positivl, at "\,iiralblkerlo"
viire har vilrt aktive i fli:rc sakcr og konklcte
prosjekter, slik at vi alt i alt har vært cn stor gjcn.l sruir

har tatt ot tlk. F-ra uovcnibcr dcltok Astrid i'icbich
(stud. li'a 'tyskland), Saali Valkoncn (strrrl. fl'a
Finltind) og }lva lv{cretc I-undc (Arkitekt, 'lromsfi) pii
styrern(rlene i inangcl av alternati','e arbeiclsgruppcr.
l1ita har st1,rt rncd cn strukturerrt hånd og ct
engasjcinent sorn hirr irDponert og drirtt oss andre mcd.

Å

Rita II. Kristcnscn

til årsrnøte i
I-l a Lrrrveln ttrrl-r iiir*et i i'ronrE,J
hrnl<atrtring

Dato:
Sted:

Valg av ordstyrer

- Årsmeiding og revitlert rcgnskap
- Arbcidsprograrn og budsjett for komrncndc år
- Saker frcmlagt ay styret og rn«llernrncr
- Valg av ledcr, styrcmcrilcrrnruer, valgkornite, rcvisor,
utsendiuger til fylkesår'smøte og landsnøte

Valgkorniteen har jobbct godt, så det cr ikkc "farlig" å
komme! Saker tii arsrngtct rnå r,a-rc siyre ihcndc il)ncn
16.2.95.

Sorn inspiradon

til

frarntiriig arl-reid blir det holdl

foredrag av lardskapsarkitekt Tovc Gile Statland ved
Statens Vegvoscn om "veger og miljØ".
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Inger Meland

Årsmelding for 1994
Generell aktivitet

I fior hadde vi grupper sotn arbeiclet med saker, rnens
i år stort sctt har vært sLyrct som har vært aktivt i
saksalbeid og det organisatoriske arbeidct. Det har
vært marlge og tildels spred{.c salicr i år og ingen klar
det

lccicr
sr:l<re

tr.r

Lillial Karlscn

sl.yrernc{ileln

Svenson

styrcrucdlern

Lars
torsdag 23. fcbruar 1995, kl 19"
lokallages kontor i Skippergata 1lB

Saksliste:
-

SIik så styret ut i 199,4:
Rita H. Kristenscu
higer Melanrl

Dag T. Elgvin
iv{orten Berg

styrem«llern

Aud

styrelnedl. til flytting i aug.
I. r,ara, stvremedl. Iia aug.

Christiar

2. v'ara

Kvarn
Uhlig
Siri Øiesvold
Eilif Nilsen

3. va,r'a
4. v:ra

Stefan I-Icck har f-ungert sotn kllsscrcr uten å lra sil.tet i

Kvan og Eilif Nilsen.
Styret hiu hatt urøter e11 gang i måneden gjennorn hele
årut, unrltatL i srtrri rncrl'ericn.
styret. Valgkonunite: Aud

ll{edleinsutvikling
Pr. rrovember 1994 hadde vi 354 hor,edm«llemmer i
TrornsØ. N{cclregnet famiIicmedlernlncr, pcnsjonister

og

livsvarige rnedlemmer hadde

vi totalt

421

rnedlernmer.

Sorn de flesto andre miljl4organisasjonene opplever
Natunemforbundet et fall i medlenlsmasscn. Kanskje
er dette naturlig eiter den positive mcdvinden sorn
rniljgvem har hatt i 1990-årene. Det er merllernmenes
tilsluttning og filctc kontingcnt som giØr dcr r;iulig å
drivc miijØarbeid på lokalt og nasjonalt plan. Og detre
arbeidet er ikke rnindre viktig nå cnn før. Vi er så
hcldige å ha flerc fast ansatte i Naturvernforbundet.
Dyktige og engasjer{,e folk sorn blir hØrt av folk rncd
reel nia-kt i politikl og næringsliv. 1995 er utpekr som
"natur.remårct". SkaI vi forsette å 9ke innsatsen for

naturen og miljøet? Da rnå vi r,ærc flcst rnulig og
forsØke å få rned ilcre i aktivt arbeid eiler passiv støLle
for det vi tror på

!

stand, og takket selvfølgelig ja.

Vi innheutet srrekkcrkyndigc, Siri og Urs, og brukte anlcclniugen til å lå
designet en stantlsmessig suud. Så 25. juni i et hustrig
TromsØ-n-ridtsoruncnær st«l vi på plass for å jubilere
og infonnere.

Husronr
llarnmene

frr

arbeidet er nå så gode sotn vi kan finske
oss, rned ct meget hyggelig kontor i Bynuseets lokaler
på Skansen, Skippergata 1111. i sorrmer {lyttct vi fra
bandgvinger og trfl'l1'dte "konserter" pir Brygga, Ungdonrmens hus. Nii deler vi kontor n.red Naturvcrntbrbundets fylkesiag og Milj6irciirlcven.iet og har g«1t

med utstyr å hjelpe oss med (telclbn, datarnaskirt,
ielefa-x og kopirnaskin). Ut lra totaltilstanden sosialt,
åldelig og naterielt burde de t r,ære atlnklivt å jobbc i
Irlatun,emforbundet lbr tida. Og vi oppfortlrer flere til
å besøke oss ! Dct cr sorn rcgcl folk på kontoret på
Lorsd.agskvclder 19-2 l. Vi gleder oss ovcr de gode
forholdenc

!

Koutakt med medlernmene
Skriv rned smått og stort orn aktivitctcn og lagets
tilsllnd kom ut i januar, mai og i november. Takk til
rerJ.aktør Stcfrur lleck og Ør,rige sklibenter tbr lettlest
infonnasjonsskriv

!

- Under fu'ets intcnrasjouale julemesse 10. clcsernber på
biblioteket deltok vi rned salgs-stzud.
- og vi gikk

i tog

Mcd landsmøte-vedtak ph"Nei til EU" i ryggen gikk
vi rned Naturvernforbundets banner i det historiske
fakkeltoget i november szunmerl med ca 5000 andre.

Vi har skrevet hgringsuttalelser og andre brev
Hgres kjedelig ut, men kan få fglelsene i kok og
intellektet til å knake.... tbrdi sakcnc drcicr scg oni
inngrep, tbrandringcr og noen srilngcr ugjc'nkallelig
ødeleggelse av verditulle økos)stcrncr. En sjcldcn gaug
kan vi også gi ros for ornsorgsfull plallcgging for
natur og rnennesker ! Nat.urvemforbundet er hfringsinnsL?ns for kommunale reguleringssnkcr. Det vil si at

tilsendt alle saher autornatisk. - En hci
vi kan bale se på et lite altall av dcrn vi
syns er viktigst. Vi snapper også opp sakcr lra aviser

vi far

haug....og

og ardre mcdia.

IJlehkulfklubbern

B;,jubileet På "fiiluftslivcts diig" 26. juni var Blekkulf

... vi har l;1. a. uttalt css om:

var represeutalt sarnmen mcd Christian UIilig under
åpuingen av deu n1'e friluftsparken på Rundvarnet.
Natursli: Den første lgrdagen i okt. falt den fØrste

- Sy,kkelparkering i "I'rorn-s6 seiitrurl, rnorl opptbrdring

rv 6 un3cr gikj< netursticrr
Holtrnarka. læderne, Lars Sveuson og Ritå

sirgc:i, og cn ',,ål lcrsr,;llin3

i

Kristensen, hadde laget oppgaver som passet for unger
med vinkling på enkel naturkunnskap.
Hemmelig aksjon: Den første helga i uovember var det
bybefolkninga som fikk føle Blekkulls miljØdetektiver

på kroppen. Da ble dct blåst klarsignal for

den

hemrnelige "aksjon tomgan gskj øring". Mellom klokka
1l og 13 gikk skoleungcr og nocn voksne rundt og
delte ut lflpesedler til miljBsyndere med motoren på
tomgang.

Blekkulf har vært flytcnde i år og beglnner som vi ser
på flere av de åuc armene. Likevel lider

å få sving

klubben fortsatt av vokscnmalgel. Vi oppfordrer
derfor flcre til å L1 kontakt, lbr å være med og hjelpc
til med gjennomfgringen av afiangementer. Det
fenger ikke være noe fast engasjement, rnen hadde
vært fint å ha llere å sgtrre om å hjelpe til i konkrete
tilfeller. Vi kan r{tpe at Blekkulf svømmer over til et

mere fast tilholdssted i Tromsdalen til våren. Samen
med Rita vil han ha en mer regehnessig klubbaktivitet

til

plansjefen

om å tal:ke ja til 400.000 kr

.fra

miljøvcrnilepartcrncntet ( at det skulle være n6dvcndig
!|il\

- Hyttebygging i ornrådet Sorrunargy, IJillcsgty,
Brenns-holmen. Opp.fordring lil yorsonitet i et
særdeles vakkert og enestående naturområde.

-

Regulering av Kysten rundt Sommarøy, I{illesø)i,

Brennsholmen.

- Utbygging av krokenstranda boligfelt. Yi pdpekte
den ddrlige forv'altninga av slrarulsonen i og omkring
TromsØ, med fyllinger og ødeleggelser og oppfordrct
til

å øke arealet meilom vannet og bebyggelsen.

- Reguleringsplanen for plassering av polarinstituLtet.
- Fomyelse av sflrbyen. Positiv plan. Vi (Dag) kom
med ros men også merknacier bl.a. om den plallagtc
oppvarmingen av fortau. -For luksuriØst ?,- rnå skjc
ved lav energibruk.
- Scooteil6ype i Lvngen i forbindelse rned reiselivsarrangementer. Utspill overfor fylkeslaget. Dag skrev
forslag til uttalelse basert på argurneuter om at lQypa
t,il bryte ntedfornfilene i nwlorferdsell.ot,en som ikke
nevner reiseliv som grunn for tillatelse.

-

Transport.planen, fgljetong fra tidligere år....

der.

HVA TIAR YI G.IORT I ÅN

:

Kort neurt har vi hatt brevveksling med postverket om
rn-iljøkonsekr/ensene av deres sentraliseringspolitikk,

protestert

på Ulisfiord Sporuklubb's ønske om
til Jiehkkevarri, fulgt opp korrununens

helikoptertur

Vi har stått på stand
- Blekkulf og Natur og ungdom stod på stand under
messa "Oppvekst 94" i Polarha-llen.
- Fra Byjubileet fikk vi invitasjon allerede tidlig i
semesteret

til

å være nied på "århundret"s marked" med

fors6ksprosjekter på innsamling av papp og papir og
hatt flere runder med brevskriving og kontakter med
kommunen og adininisu'asjonen om ulike saker.

... og skrevet leserinnlegg

Dag har fått flere leserinnlegg på trykk

i

angående noen av de foran nevnte sakene.

vi har deltatt i aksJoner:
Grønn handling - Kjøp naturlig mat
...

kommer all søpla fra....?

!

Dette var en landsomfattende aksjon 26. september

til

i Oslo om temaet 2.-4.
overordnede måLlene for

2. oktober. Inger deltok på
september.

Et av de

i år ble Gåsværhelga alrangert sammen med
andre organisasjoner. Tema var bl. a. fossilt
brennstoff, hvordan IØser vi hverdagsproblemer til fra
jobb / bamehage I fritidsaktiviteter osv. Og sØppelsekkene ble fyllt med søppel - i år som i fior. Hvor
Også

Nordlys

kampanjen er å få økt etterspørselen etter /kologisk
dyrkede varer. Ønsket er at flere jordbrukere påvirkes
til å legge om drifta til mer 6kologiske metoder, som
tar bedre vare på livsmiljØet enn det konvensjonelle
jordbruket. I ar fokuserte vi i Tromsø på muligheten
folk har til å kjØpe lkologisk dyrkede varer giennom
Kjernehuset. Vi hengte opp plakater og sendte ut
pressemelding. Nordlys hadde et oppslag med bilde.
Som videreføring i desember jobbet vi med å gi folk
forslag til miljØr,ennligere julegaver.

Naturarvkampanjen
For at vi skal engasjere oss i å ta vare på natur som
står i fare for å gå tapt, må vi ha et forhold til denne
naturen. Når folk i Tromsø protesterer mot udyllinger

kurs: "De små grpnne'r
et to-timers kurs om
miljØvennligere barnestell som ble holdt første gang
26. oktober på KvalØysletta helsesøsjon. Tema som
kurset tar opp er barnemat, klesvask, leker, allergi,
klær og andre ting som angår våre "kjære små
konsumenter". Det passer til å være en del av
helsest2sjonenes svangerskapskurs og vi håper at det
vil bli etterspØrsel fra flere etterhvert.
... vi har holdt

Rita har satt sallmen

...og faglige mØter
Disse har det ikke vært for mange av år, men på
tampen av året hadde vi et spennende møte med
arkitekter:

i

Krokenstranda eller protesterer

områder som f. eks
på veibygging på

Eva Merete ble under utstillingen "Byvisjoner" arkitekters visjoner for den fysiske utvillinga av
TromsØ som by, grepet av visjonene til Knut Erik
Da-hl. Hun tok derfor initiativet til et møte i Bymuseets

Brennsholmen er dette signal om at folk har et forhold

møterom 15.desember. Det ble et interessant foredrag

i {æra og

raseringer

i

disse stedene. I naturarvkampanjen har ett av
måIene vært å lage en oversikt over slike naturarvsteder i og omkring Tromsfl. Ved å synliggj@re

til

områdene blir det lettere å jobbe sartmen for å ta vare
på dem. Lillian Karisen tok i starten av året initiativ
overfor Erlend Rian for å få komunen med. Og under
stfirden på messa "Oppvekst 94" i mars, møtte fuan,
Liilian og Rita pressa. De gikk ut med oppfordring til
folk om å komme med forslag på steder som burde stå
på ei slik liste. Etter dette fikk vi en henvendelse med
forslag om å verne Bakolsen-omradet. Oppfølging

overfor kommunen for e få, med skolene i
kartleggingen har ikke blitt giort etler planen fra
Naturvemforbundets side, slik at dette desverre har
fallt ut. Videre arbeid vil bli å sammenfatte (a) hvilke

områder innbyggerne i Tromsø protesterer på at det
gjØres inngrep i, (b) innkomne forslag fra "publikum"
og (c) områder innbefattet i den nyutkomne marine
verneplanen for Tromskysten.
Fylkeslaget markerte kampanjen med vardebrenning
på Heia l5.april der flere fra lokallaget deltok.

på de mer ideologiske og filosohske sidene av
utviklingen av TromsØ som by. Med sitater fra Bateson
m.fl. hentet de inspirasjon til betraktninger omkring

de tomme rommene / landskapet

i

en by. Med
hang
nostalgi og
vår
tids
til
om
kontroversielle tanker
gamle,
på
forslag
om å f.eks
det
og
vare
trang til å ta
i
Tromsø
for å
av
sentrumsbebyggelsen
rive hele deler
hlyden
"skog"
kompensasjon
bygge
til
og
anlegge
fortonet det seg som et lite paradoks at

i
vi

satt i

blmuseets lokaler. Spennende ideer, med utgangspunkt i de åpne landskapene, ikke husene. Vi må
tillegge de ubebygde rommene betydning ellers kan de

gå tapt" fordi de kan tillegges betydning og andre
funksjoner som f.eks. tomter... | (ed. - se ogsd egen
artillcel pd neste side)
Som videreføring har vi lyst til å starte en gruppe for å
jobbe videre med temaet bymtljø. Dersom du er
interessert kan du kontakæ oss for nænnere
infonnasjon på ælefon 77 68 99 60 tors 19-21, eller
legge igjen beskjed på ælefonsvareren, så tar vi

kontakt.

Vi har vært på turer
12.juni haddevifanriliedag på Holt der 5-6 voksne og
ditto barn prgvegikk naturstien. Etterpå fikk vi
infonnasjon om virksomheten ved Holt forslningsstasjon og tok til slutt en kikk på den gkologiske
forsBkshagen.

I

september drev 6-7 av oss litt matauk med
blåbærplukking pL Kval@ya. Turen stod i naturarvkampanjens tegn.
... og utfartshelg

til

Gåsvær

6

Stefan Heck

Lokallagets Økonomi
Kassereren har laget årsregnskap for 1994 og kan
rapportere om en utvilling omtrent som budsjetært
En mer detailjert rapport blir presenært på årsmøtet.

A

Stefan I{eck

Bildeling - hva er dette?

Årets siste styremøte ble innledet med foredrag

og

diskusjon under temaet "vern kontra utbygging".

Sivilarkitekt Knut Eirik Dahl, tidligere Blå Strek, lot
oss ta del i sine tanker om landskapets "forvitdng",
her sett i sammenheng med den raske urbaniseringen
som finner sted verden over - også her i nord. Med
henvisninger til et konkurranseprosjekt i Københavns
"bakgfudslandskap", sarnt et id6prosjekt fra et s§'kke

finsk semiurban virkelighet i aksen Helsinkiinnlandet, løfril han oss lydhlre inn i en
fremtidsrettet, radikal fortolkningsmåte

i

forhold til

den fysiske planleggingen.
Den nye virkeligheten slik den framtrer i kjglvannet av

"mekanistiske betrakningsmåte", en slags
"gravemaskinens estetikk", er tydlig lesbar i
Troms@yas restlandskap, hevder Dahl. Det som er i
ferd med å skje med øyas grøntområder, er illustrert
ved et plansjeoppslag kalt "Manhattan Transfer".
Denne viser et avtrykk av den amerikanske storbyens
sentrale rutenett. som i areal utgiØr størrelsen av

den

grlnbeltet på toppen ay øya

6

Eva Merete Lunde

"Naturen er et annet sted"

(l). Hvis

Det må altså dannes en slags bilutleieklubb.

Bilene blir da kjgrt veldig mye og skiftes ut oftere enn
private biler. Dermed kjØrer man besundig de nyeste,

miljgvennligste

og sikreste modeller.

Dahl lmytter vårt "tap" av naturforståelse dl det
moderne menneskets begrensede og indirekte
avhengighet av natu,ren. Det moderne samfunn gjØr
sitt beste for å "utslette" dem som gjennom årtusener
har hatt sitt levebrød knyttet til forvaltningen av
landskapets ressurser; (på våre bredder) fiskeren som
kjente havbunnens kont.urer, reindriftssamens utvidede
fortolkring av begrep som veg jmf. flokkens ulineære

streifruter, bondens kunnskap om sammenhengen
mellom insektbestånd og nærin gsutbytte.

Et forsøk på konklusion av foredraget bli-r derfor en
kontradiksjon til overskriften som uttrykker et slags
evig paradoks: Naturen er ikke et annet sted, den er
her og nå - tar vi den ikke på alvor som et premiss i
den fysiske tilretteleggingen, eksisterer den om kort tid
knapt som annet enn hf,yforedlet og avgrenset. Om vi

Desuten er

kostnadene for den enkelte bruker lavere enn å ha
egen bil. For at det hele skal kunne fungere trengs det
minst 20-30 medlemmer og visse bo- og bruksmØnster.

Det finnes eksempler på bildeling i Danmark,
Tyskland og Sveits. Fra:ntiden i Vare Hender (FiVlD
holder på med å starte opp et prøveprosjekt i Oslo. Det
er usikkert om bildeling kan være hensiktsmessig i
TrornsØ, men hvis du er interessert kan du ta kontakt
med FIVH's initiativtaker i Oslo, Per Klevstrand, tlf 22
57 11 80.

gjeldende

utbyggingspraksis ikke endres radikalt, vil vi om kort
tid kun stå tilbate med et Tromsø's svar på Central
Park (nemlig Prestvannet) omgitt av mer eller mindre
"spredt forætting". Og ytterst møter byen havet - ikke i
§æra, nncn i fcrir al' ai-eall:revende, darlig umyftede
fyllinger. Dahls budskap må forstås som et stille rop
om at tiden nå er inne for å ter*e - det bygges altfor
fort - og destruktivt. Det interessante er fremfor alt
forholdet mellom landskapet og det bygde - dernest
kommer selve bygningsmassens ut§kt. Det er tid for
å revitalisere landskapet, fremelske det i den grad det
er mulig. Bygninger er temporære innreftinger - om
npdvendig kan de {ernes for å gi naturen nytt fotfeste.

fortsatt er her og kan nyte den, vites ikke.

Nei, vi ønsker ikke å sage biler i to eller flere deler
(selv om dette kunne spare miljØet i visse tilfeller).
Bildeling er en ny idd fra sørlige srøk. Noen få biler
skal brukes av mange personer som ikke eier bil selv.
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futa H. Kristensen

Kopimaskin til salgs
tnkallaget har en liten og handy kopimaskin

til salgs.

Ved interesse bes henvendes til lederen.
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