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Aktivt i Tromsø
På "friluftslivets dag" var
Tromsøs lokale Blekkulf representert under åpningen av fri-

lufsparken på Rundvannet. I
juni var det også "familiedag" på
Holt der naturstien ble prøvegått. Det var også besøk på Holt
og i økologiske forsøkshagen. I
septemhr var det familietur med blåbærplukking på Kvaløya, før Blekkulf en regnfull
oktoberdag igien besøkte natur-
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stien på Holt. Første helga i
november var det bybefolkninga
som fikk tøle de lokale miljØdetektivene på kroppen i "aksjon
tomgangskjøring", med løpesedler til miljøsyndere med
motoren på tomgang.
I juni markerte lokallaget hy-

jubileet med felles stand med de
andre miljorganisasjonene, og i
desember var laget med på inter-

nasjonal messe på bibliotekct.
Naturvcrn [orbundets banner
vaiet også i det store og historiske takkeltogct inovemher mot
norsk mcdlemsskap i EU.
Tromsølagct har ellers uttalt
scg om hyttebygging og regulering av kysten i områdct Sommar6y-Brennsholmen, utbygging av Krrlkenstranda boligl'clt,
rcgulcringsplancn polarinstituttct, fornyclse av sørbyen, scooterløypc i Lyngen i forbindclse
mcd reisel ivsarrangementer.
transportplancn (igjen), miljøkonsckvensene av postverkcls
sentraliseringspoli tikk og sist
men ikke minst Ullsfjord
Sportsklubh's ønske om
hel ikoptertur til Jiehkkevani.
Under høstcns markering av
"Grønn Handling", lokuserte
Tromsølagct på muligheten tblk
har til å kjøpe økologisk dyrka
varer. Som en videret'øring gikk
laget i desember ut med forslag
til miljøvennl igere julegaver.
I-.okallaget har også holdt kurs
om de "Små grønnc" (se egen
sak).
På juleavslutninga var det

foruten julegløgg også et
inspirerende foredrag av arkitekt
Knut Erik Dal. Han presenterte

sine tildels brutale visjoner for
byutviklingen i Tromsø gjennom
sine nærmest poetiske

betraktninger omkring "de
tomme rommene" og nødvendige, organiske pusæhull i bylandskapet. Noen av medlem-

mene vil nå lage ei gruppe som
skal jobbe videre med bymiljø ta kontakt.

Tromsølaget har styremøle en
torsdag i måneden, mens det er
arbeidsmøter på kontoret (se
egen sak) fra 19oo til
andre torsdagene.
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