Naturvernforbtindet i Tromsø
!8J Postboks 924, 9001 Tromsø

b Stefan Hock

Nytt medlemsblad

Dette medlemsbladet presenterer informasjon om
lokallagets aktivitet til sine medlemmer. RedaktØren
har skiftet og medlemsbladet skal nå gis ut i redusert
omfang ca. 3 ganger i året. Planlagt utsendelsesdato er
31. mai, 31. oktober og 31. januar. Fram til 3 uker før
utsendelsen tar redaksjonen gjeme imot bidrag og
kommentarer som skal tas med. Innlegg sendes
lokallagets adresse (gjeme på data - alle PC formater
på 3Y2" diskett kan brukes). Kjeft og ros angående
medlemsbladet adresseres til redaktøren Stefan Heck.
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77 68 99 60

Medlemsblad
!1)1 Nr. 2/94

transportplan, grønn handling, kommunens kildesorteringsprosjekter (særlig kompostering) og den
landsomfattende naturarv kampanjen. Ved siden av
faste styremøter hver første onsdag i måneden skal de
ulike arbeidsgruppene også ha faglige møter.
Naturvernforbundet i Tromsø har for tiden ca. 430
medlemmer. Selv om aktiviteten er på opptur er det
ønskerlig at flere medlemmer blir aktive. Ved
henvendelse til kontoret (tlf. 77 68 99 60) eller leder
Rita Kristensen (tlf. 77 63 51 44) gis det informasjon
om møter og aktiviteter.

b Stefan Hock

Idemyldringsmøte

slutten av januar inviterte lederen alle
styremedlemmer og andre aktive til et møte av nesten
filosofisk karakter. Blant annet ble det diskutert
mulige hovedsatsingsområder for 1994 og 1995 med
henblikk på de tilgjengelige ressurspersoner og deres
interesser. Det var grelt å .tmnne snakke .litt uformei(
også om den enkeltes motivasjon og private
begrensninger for aktiviteten i Naturvernforbundet.
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Stefan Hock

Årsmøte
Onsdag, den 16. februar avholdt lokallaget sitt
ordinært årsmøte. Som vanlig ble årsmeldinga for
1993 presentert av lederen.
I 1993 gjennomførte lokallaget blant annet et
komposteringskurs i samarbeid med friundervisninga,
grønn handling aksjon i samarbeid med mange
dagligvarebutikker, og jobbet med anmeldelser av
Økokrim saker, vegtrase planlegging SandneshamnBrensholmen,
flerbruksplan
for
Tromsdalen,
avløpsplan og samordna transportplan for Tromsø. En
betydlig antall timer ble brukt til flytting og
organisiering av kontoret innenfor Ungdommens hus.
Representanter fra NNV deltok på landsmøtet, på
miljøhelgen på Gåsvær og på regionsseminaret.
På årsmøtet ble det valgt delvis nytt styret som består
av Rita H. Kristensen (leder), Lars Svensson, Inger
Meland (sekretær), Lillian Karlsen, Morten Berg og
Dag Elgvin. Aud Kvam, Christian Uhlig, Siri
Øiesvold og Eilif Nilsen som vara. Stefan Heck tar
seg av kasseretjobben uten å sitte i styret. Dessuten
finnes det flere andere som faglige ressurser. Som
hovedsatsingsområder for 1994 ble utpekt samordna

Ouistian L'hlig

Grønn Handling 1993

I fjor deltok lokallaget i Tromsø på den landsomfattende aksjonen. I forveien ble lokallaget enig om
å gjennomføre aksjonen i samarbeid med dagligvareforettninger i Tromsø. Reaksjonene fra de ansvarlige i
butikkene var stortsett positive og vi fikk satt opp over
25 informasjonsbord som viste noen produkter fra "bra
miljøvalg" (informasjonsfolder). Kundene viste stor
interesse og mer enn 300 av disse folderne forlot
butikkene sammen med et bomulls-handlenett istedenfor det vanlige plastnettet. Fordi der er enda noen
"svarte sauer" igjen gjennomføres "Grønn handling"
også i år.
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Lillian Karlsen

Grønn Handling 1994

Årets Grønn Handling aksjon er lagt til høsten. Den
skal handle om å kjøpe/dyrke rein mat. Ofte kjøper vi
mat som er dyrket med kunstig gjødsel, sprøytet med
plantevernmidler, tilsatt holdbarhetstilskudd osv.
Økologisk landbruk legger vekt på å dyrke rein og

naturlig mat. Naturvernforbundet i Tromsø bar fått
henvendelser om at tilbudet av økologiske landbruksprodukter her i byen, er mindre enn etterspørselen !
NB til dere som driver med økologisk dyrking på
hobbybasis!
Flere "beslektede" organisasjoner vil fokusere på dette
tema under våren og sommeren 1994. Kampanjeuka
vår for "Grønn handling" i 1994 er 26.9.-2.10. og vil
sansynligvis foregå i byens dagligvarebutikker. Alle
interesserte medlemmer ønskes hjertelig velkommen
til å delta.

Bymuseet til. Vi håper der på roligere arbeidsforhold
og bedre tilgjengelighet for medlemmene. Flyttinga
skal skje før første juli, og det er ønskelig med hjelp
fra flere av medlemmene. Frivillige bes å ringe til
lederen (77 63 51 44).
Etter sommeren håper vi å bli flere og mer bevisste
miljøvernere. Det er ønskelig med enda større faglig
tyngde og mer gjennomslag hos besluttningstakere.
Naturvernforbundet sentralt har gjort sitt til å forbedre
vårt arbeidsredskap. I april mottok styret den nye
Lokallagespermen med masse tips om lokallagsdrift

Lars Svensson

b

Familiedag på Holt

b

Rita H. Kristensen

Foreløbig aktivitetsplan 1994
Søndag 12. juni, kl 12°0 , blir det medlemstreff i
Holtmarka, et av Tromsøyas nære friluftsområder. Vi
har tenkt å prøvegå den nye naturstien ved "BakOlsen" (som ennå ikke er offisielt innviet). Etterpå blir
det litt informasjon om virksomheten ved Holt
forskningsstasjon og presentasjon av noen interessante
prosjekter. Vi tar også en kikk på den økologiske
hagen.
Ta med kaffe og noe å sitte på. Ved regnvær har vi
mulighet for å komme innendørs. Oppmøte ved
"Rypefarmen", tidligere avdeling for arktisk biologi.
Det går buss rute 24 fra sentrum til Holt.

b

12. juni Familiedag til Holt
22. juni Siste styremøte før sommeren
25. juni Stand på "markede" i jubileumsbyen
26. juni Friluftsdag ved Rundvannet {Byjubileum)
4. sept. Lagstur med blåbærplukk, Store! va kl 12° 0
7. sept. Styremøte
16.-18.9. Gåsværbelg
26.9.-1.10. Grønn handling kampanje
5. okt. Styremøte
10. okt. Frist for tips til medlemsblad

Morten Berg

Samordna transportplan
Lokallaget har avgitt høringsuttalelse til "Samordna
transportplan for Tromsø". I uttalelsen har vi gått inn
for et konsentrert utbyggingsmønster, med vekt på å
unngå en byspredning som øker transportbehovet
Behovet for arealer til utbygging bør dekkes ved
fortetting og eventuelt en moderat utbygging på
Tromsøya. Av de scenarier som inngår i planen,
stØttes et alternativ som ligger mellom "miljøbyen" og
"miljøbyen tett". Videre fremover vil vi engasjere oss i
forbindelse med behandlingen av planen
kommunestyret
På lengre sikt er det imidlertid en fare for at planen
blir stående som en samling gode forsetter, og får liten
reell innflytelse på arealdisponeringen. Lokallaget må
derfor følge opp med arbeid for å påvirke de mer
konkrete vedtak i fremtidige kommuneplaner og
reguleringsplaner.

tb Rita

H. Kristensen

Nytt kontor, ny giv?

Det ser ut til at det blir flytting til nye lokaler også i
år. Vi blir antageligvis å flytte til "fjøsen" bak IOGTsalen sammen med Miljøheimevernet og fylkeslaget. I
samme hus holder også Humanetisk Forbund og
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