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Årsmelding for Naturvernforbundet i Tromsø for 1993

!Generelt©
Aktiviteten i år har vært relativt stor. Det praktiske
arbeidet har stort sett vært gjort i søppelgruppa, med
kompostering og kampanjen "Grønn handling" som de
største sakene. Ellers har høringsuttalelser, et par
anmeldelser og deltagelse i diverse utvalg og møter
stått på dagsorden.

lStyresituasjonen 6*Styresituasjonen i lokal-laget har i 1993 vært noe
turbulent på grunn av utmeldinger og flytting fra byen.
I mai meldte Ørjan Holm og Eystein Edvardsen seg ut
av naturvernforbundet for å gå over til Kurt
Oddekalv's "Miljøvernforbund". Vi mistet også en
aktiv sjel da Anne Irgens flyttet til Bergen i august.
Slik har det sett ut i året som gikk :

Aud Kvam,
Stig Ulvang,

leder fram til hun flyttet i august
regnskapsfører
sekretær
styremedlem
nestleder fram til utmelding i mai
styremedl. fram til utmeld. i mai
varamedlem, leder fra august
varamedlem, leder sammen med
Rita fra august
varamedl., styremedl. etter Ørjan
varamedlem

Valgkommite:

Stig Ulvang. Agnes Gammelgård

Anne Irgens,
Eilif Nilsen,
Inger Meland,
Lillian Karlsen,
Eyst. Edvardsen,
Ørjan Holm,
Rita Kristensen ,
Stefan Heck,

lMedlemsutvikling ®
Er vi noen færre ?
Vi har nå 430 (i fjor 440) betalende medlemmer, og i
tillegg 150 blekkulfer. Er det flere av dere som går
med en hemmelig drøm om å bli mer aktive, så ta
kontakt l

!Husrom©
Vi har holdt til på Ungdommens hus i hele år, men
flyttet i sommer lokaler innen huset. Under flyttinga
ble mange timer brukt til rydding, og arkivskap og
hyller er blitt oversiktlige og brukervennlige. Kontoret
er godt utstyrt med datamaskin, telefax og kopimaskin,
som tilhører fylkeslaget, men som vi får låne. Siden

fremtida til Ungdommens hus er usikker er vi sammen
med Fylkeslaget, Miljøheimevernet og Natur og
Ungdom på jakt etter nye lokaler. Det mest aktuelle i
øyeblikket er lokaler ved bymu800t, men dette er ikke
avgjort
Lillian Karlsen har fra mai til oktober vært en dag på
kontoret (for Fylkeslaget). Fra l.okt. flkk hun full
stilling i Fylkeslaget som hun deler mellom naturvernkontoret og hjemmekontor. Kontoret er dermed
blitt et mer levende sted også for lokallaget
Fra lokallaget har kontoret vært bemannet
onsdagskveldene (19.00-21.00) fra midten av
november. Dette vil fortsette, kaffe/te har vi l

lBlekkultklubben ®
Det har desverre ikke vært noen aktivitet etter Ørjan's
avgang. Lillian sendte ut brev i oktober (150 stk) med
spørsmål om å få aktive foreldre med. Det har ikke
vært respons foreløPig, men vi håper å få sving på
klubben igjen slik at de minste av oss også får et
tilbud.

lSøppelgruppa ~
Komposteringskurs
I vår holdt tre fra lokallaget (Anne, Rita og Stig) i
samarbeid med friundervisninga komposterings-kurs.
Interessen var gledelig stor og 16 deltakere møtte ivrig
opp hver kveld. Kurset var delt mellom praktisk
bygging av varmkompostbinge og teoriundervisning.
Befaring på miljøstasjonen
Christian, Rita, Lillian og Stefan har vært på befaring
på miljøstasjonen i Tromsdalen. De flkk en grundig
omvisning av miljøingeniør Williksen og økonomiansvarlig Fjellsaunet fra kommunen.
Reservasjon mot "søppel-post"
Når man reserverer seg mot uadressert post går man
også glipp av informasjon fra stat og kommune. Dette
syns vi er dumt l I Sverige og Danmark skiller de
mellom informasjon (C-post) og ren reklame (O-post).
Vi har i brev bedt Rolf Kjetil Bjørn fra SV om å jobbe
politisk for å få til en lignende ordning i Norge.
Grønn handling
Dette var en landsomfattende kampanje. I Tromsø var
26 butikker med, og hadde et "grønt hjørne" d.v.s. ei
handlevogn med visning av tre varesorter der bra,

middels og dårlig miljØvalg ble vist innen hver
gruppe. I tillegg solgte butikkene NNVs handlenett.
Dette skjedde 2.-5. juni, en knapp måned senere enn
den landsomfattende aksjonen. Vi hadde også stand på
torget 5. juni med informasjon og visning av
kompostbinge.

lAnmeldelser 1:0
Ulovlige fyUinger i Langnesfjæra
NNV anmeldte i vår Kræmer til politiet for dumping
av bygningsmaterialer i Langnesfjæra. Kræmer hadde
på det tidspunktet ingen tillatelse til dumping.
Anmeldelsen kom etter først skriftlig å ha bedt
Kræmer om å rydde opp. Også plansjefen ved
kommunen har vært inne i bildet. I slutten av oktober
fikk NNV brev fra Kræmer's advokat der han
informerete om at Kræmer nå har fått tillatelse til
dumping. Han bad oss om å trekke anmeldelsen innen
l. nov. eller han skulle anmelde oss. Etter å ha
undersøkt med en jurist på miljøvernavd; og politiet og
fått medhold i å ikke trekke anmeldelsen har vi
bestemt å opprettholde den.
Også televerket har brukt Langnesfjæra som
mellomlager for avfall (master). Disse har vi og Norsk
ornitologisk forening bedt dem om å fjerne, noe de har
sagt de skal gjøre.
RiTø
Tidlig i mai anmeldte Ørjan Holm og Kurt Oddekalv
RiTø for brenning av radioaktivt avfall. Brenningen
ble stoppet mens politiet etterforsket saken. RiTØ har
søkt om konsesjon for brenning av avfallet

!Diverse d
Avløpsplan for Tromsø
Biolog Siri Øiesvold har lest avsløpsplanen og holdt et
interessant foredrag om den for styret i NNV. De
kommentarene og spørsmålene hun hadde vil hun
jobbe videre med i forhold til kommunen.
Flerbruksplan for Tromsdalen
Høsten 93 ble vi høringsinstans for miljØ og friluftsliv.
Representanter fra oss deltok i hØringsgruppesamling
og på folkemøte. Det er særlig skyte-banen som er en
"varm potet".
Byjubileet
I anledning byjubileet har vi hatt en representant i
gruppa som jobber med friluftsliv. Vi vil fra vår side
fokusere på Blekkulf, men det er foreløpig få konkrete
planer for hva som skal skje. Vår største oppgave blir
å få andre også til å tenke miljøvennlighet ved planog gjennomføring av friluftsaktiviteter.

RiTø
Det har vært et møte med kvalitetsikringssjef Øyvind
Larsen, som har tatt initiativ til danning av miljøgruppe ved RiTø på tvers av avdelingene.
Vegforbindelsen Sandneshamn • Brendsholmen
Denne vegen er forlengst planlagt med ønske om å
knytte Sommarøy og Sandneshamn tettere sammen.
Veien vil gå gjennom et spesielt naturområde og
kommunens miljøvernavdeling bad oss derfor om å
skrive en uttalelse. Det forelå flere alternativer til
veitrase. Det verste var også det billigste med fyllinger
i fjæra, mens de bedre forslagene som lå høyere opp
var noe dyrere. Det beste omfattet bygging av tunell ,
noe som ville gi dyr fri ferdsel til stranda, men var
desidert dyrest. Vi skrev en uttalelse og kommunens
valg falt på alternativet vi hadde anbefalt ! !
Miljøhelga på Gåsvær
Naturvernforbundet var i år som i fjor med-arrangør
for miljøhelga på Gåsvær, sammen med speiderne,
miljøgruppa på universitetet, Den Norske Kirke,
Kristelig Studentforbund og uorganiserte. Temaet i år
var mlljøbyen. Fredag gikk med til teoretiske,
ideologiske diskusjoner og mer konkret kikking på
samordna transportplan for Tromsø. Miljøvernleder i
Tromsø kommune, Gunnar Sander, var med og
presenterte planen. Lørdag var det søppelplukking
(16 sekker!) og påfølgende bålkos på kvelden. Søndag
inviterte Stig Lægdene og Dag Nordbø til "miljØ··
gudstjeneste" for de som følte for det. Alt i alt deltok
ca 60 "miljøaktivister" og av dem kom seks voksne
pluss barn fra naturvernforbundet.
Samordna transportplan
Arbeidet med samordna transportplan er noe av det
viktigste som skjer i byen for tida. For å få
gjennomslag for miljøbyalternativet er det viktig med
stadig aktivitet for å påvirke kommunestyret ! Gunnar
Sander har vært på styremøte og informert om planen
og i hØst deltok vi med representanter på et møte om
transportplanen, arrangert av ingeniørforreninga.
Siden det stort sett er proffe folk med heltidsjobb innen
planlegging, kommer vi litt til kort når det gjelder
detaljer og de fagmessige sidene ved saken. Vår styrke
er imidlertid klare holdninger og prioteringen av miljØ
og natur. Derfor jobber vi nå med "ideologisk kritikk"
og kommentarer/ideer til de overordna linjene i
Samordna transportplan. Høringsfristen for planen (to
mnd. fra fastsatt dato) er i dag 5. jan. enda ikke
kungjort.

