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Natur i Nord
til65 øre. Sammen med andre
miljøorganisasjoner i Tromsø
gikk lokallaget ut og krevde at
økte avgiftsinntekter måtte
øremerkes kollektivtrafikk,
gang- og sykkelstier og

trafikksikring. L,okallaget har
også uttalt seg planene om ny

Tromsø
Også i Tromsø har det værr
årsmgte, og det nye styret består
av hjemmeværende lærer Dag T.
Elgvin (leder), anleggsgartner
Lars Svensson (sekretær), Iærer
Rita Kristensen, biolog Christian
Uhlig og for Natur og Ungdom

Dag T. Elgvin er
valgt til ny leder i lokallaget i
I'lY LEDER:

Tromsø.

møter Brynmar Evans. Vararepresentanter er husmor og

sosialkonsulgnt Agnes Gammelgård, biolog Siri Øyesvold,lærer
Claude Rouget og fysiker
Reinhard Hund. Stefan Heck
fortsetter som regnskapsfører
utenfor styret.
Troms6laget har sendt brev til
alle de som før EU-avstemminga
skrev leserbrev i lokalavisene
"Tromsø" og "Nordlys" om EU
og miljøvern. I brevet uttrykker
lokallaget glede over utvist
miljøengasjemenl, og sier: "Selv
om EU-striden er avsluttet, er
truslene mot naturen like store
som før. Naturvernforbundet
kan ikke legge inn årene. Tvert
imot, når vi ser hvordan
politikeme kvier seg for å gjøre
vedtak på naturens og miljøes
side, er det klart at vi må stå
på!" Kort og godt: Uten en
frisk natur har vi ingen sunn
kultur! De som ikke allerede var
medlem, ble oppfordet til å
melde seg inn iNNV. En idå for
de to andre fylkeslagene?
På samferdselssektoren har
lokallaget engasjert seg mot
tomgangskjøring (se egen sak)

og i spørsmålet om økning av
den lokale hensinavsifta fra 50

parkeringsplass ved Tromsø
Museum. Den planlagte
parkeringsplassen er lagt utenfor
musdets område, det vil si i et
friområde! Lokallaget sier i sin
uttalelse at det nå er på tide å
legge vekt på sentrale idder som
å verne naturen, redusere areal-,
energi- og ressursbruken,
prioritere koll ektivtransporten,
sikre levende bysentra, trygge
nærområdene og sikre god
arkitektur, vakre omgivelser og
vern av kulturminner. Tromsø
har ikke råd til å miste Museumskogen (Folkeparken) i en

korsynt bit-for-bit politikk !
I mai og juni blir for øvrig
lokallaget TV-stjerner. Etter
initiativ fra HegeNæss-Ruschke,
vil TV-Tromsø og studentradioen lage en serie programmer om Miljøbyen Tromsø.
Alle lokale miljøorganisasjoner
er invitert til å være med. Fra og
med uke 22til og med uke 25
blir det radioprogram mandager,
onsdager og lørdager med tema
søppel, trafikk, lokalsamfunn og
handel. På TV-TRomsø blir det
program 31. mai med miljøorganisasjonene, og 28. juni med
de politiske partiene.
Medlemmer fra lokallaget har
også engasjert seg aktivt for å
etablere en Blekkulfklubb i
Tromsø, og det er planlagt
mange aktiviæter utover
sommeren, blant annet Natursti
på Holt lørdag 10. juni klokken
1500. Kontakt Rim H. Kristensen tbr nærmere opplysninger

om Blekkul fklubbens aktiviteter
utover sommeren.

