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vedtok fylkestaget I gienopprette lokallag-e-! i,from_s.g,, op,';
håpg5 aft,,.:'.,.s,frr.t.,
;;-;ili;å-iå[åIiå§ n1i'bEgviit å l; rorm'
-ut
vi
har etablert'oss
bli enda mer sving på arbeidet nå som
være med på moroå
dere
med eget kontor, men da må flere av

§tyret bekiager at dere til nå har fått altfor lit6,,,, :.
infoimasjon om aktiviteten loka1t. vi håpei åt agqpe ,:,,
"nyhetsbievet" kan hjelpe litt på problemet,,:samtidig '§66
det forhåpentligvis vil inspirere flere til å qiØt,,e, €D',,
aktiv innsats i L992. Og det vil komme flere nyhetsbl€v,
Noe av det første som skjer i det nye året er årsmøLet t

INTERIMSTYRET

"Gjenopplivingsarbeidet" har vært
Iedet av interimstyret som består

av:

Ør)an HoIm (leder)

Sigmund Spjelkavik og RoaId
Tobiassen ( styremedlemmer)
Stig Ulvang (kasserer)

Agnes Gammelgård og Ingrid

Golten ( vararepresentanter)

Roatd Tobiassen og Sigmund SPjeI-

kavik er forøvrig også med i
fylkesstyret, der Roa1d er fylkesleder. Han er også med i
Iandsstyret og dessuten Ieder for
Det er
Tromsø Natur og Miljø.
gunstig for lokallaget å ha en så
sentral person med i styret.
VI ER MANGE!
Loka]laget hadde I oktobeli
433 medlemmer i tnlle§E til
245 Blekkul fmedlemmer I
BlekkuIf -klubberr haf i
realiteten langt flere
medlemurer siden barnehå§err
bare t.ellef som ett'medlem.
,,,,,,,,,,r

,

'

hatt kontor i 3. etg. På Ungeller BrYgga som det
Der har vi også
også kaIles.
tilgang til et stort møterom.
vi har fått endel gamle møb1er
fra Universitetet og fra Private,
og kopimaskin og telefax har vi.
Derimot savner vi en Personlig
datamaskin (PC) og et arkivskaP
for hengemapper, så vi tar gjerne
Ringmot tips om gode tilbud!
permer, skilleark, skrivebordsarkiv, hullemaskin, stiftemaskin
og annet lett kontorutstYr mottas
dommens Hus

med takk!

ApNrucsrrDER FoR KoNToRET

Kontoret er forelØPig bare fast
betjent på torsdager fra klokken
l-0"o og utover ettermiddagen og
kvelden. vi regner likevel med
at det ofte vil være folk der,
spesielt på ettermiddags- og
kveldstid.
Dersom du er usikker På om vi
er på kontoret, ring og spør På
forhånd! Nummeret er 89960.

BRUK KONTORET!

VT HAR FÅTT EGET

KONTOR

Fra slutten av november har vi

Stikk gjerne innom korttoret for
en prat og en kopp kaffe, eller

for å se nærmere på bøker og
Noe materiell er
brosjyrer.
gratis. På kontoret kan du også
f å k,cpier av våre Ieserbrev og
hØringsuttalelser.
Du kan også skaffe deg noen av
forbundets salgssuksesser, for
eksernpel forbundets T-skjorte, de
fine brevsettene (bI. a. med
Blekkulfmotiv), bøker og Plakater. Flotte Eaver alt sammen!
ARBEIDSGRUPPER

Vi ,har dånnet mindre arbeids*
§rupper lfit at hver errkelt
kan konsenfrerer inngatsen
innenfor det saksområdet. som

har størst interesse. Idag
har vi tre grupper:

* Forurensingsgruppa
* Barentshavsgruppa
* Blekkulfklubben
FORURENS INGSGRUPPA

Gruppa jobber med lokal forurensing, avfall og samferdsel.
Arbeidet vii i første halvdel av
L992 bIi konsentrert om avfallsbehandlinga i kommunen, PVC-

aksjonen og transPortPlanen.
MiI jØverndepartementet har påIagt
kommunene

å lage en PIan for

søppelminimering og gjenvinning
før L. januar L992. Kommunene er
bare pålagt å laqe Planer, ikke å
gjennomføre dem! Det betYr at vi
både må arbeide for at Planene
blir så gode som mu15-9, og at de

føLges opp ved at de blir
innarbeidet i ordinære Planer.
Sannsynligvis kommer Tromsø i
L992 til å bestemme seg for hva
slags sØppelbehandling kommunen
skal ha det neste tiåret. SØPPeIforbrenningsanlegg er forsatt et
av alternativene, noe lokallaget
vil motarbeide. Valg av søPpelbehandling må sees i sammenheng
med de omtalte Planene for
søppelminimering og gjenvinning.
selvsagt ha mer
vit
Vi
mer
og
kildesortering
gjenvinnirg, og dermed mindre å
brenne. Mer om avfallsbehandling
i neste lokallagsnYtt.
På samferdselssektoren forsøker

å fØLge opp arbeidet med
Iegges fram i L992. Planen vil
sannsynligvis få stor betYdning
for samferdselsPolitikken til
Vi
Ienge etter årtusenskiftet.
har hatt forprosjektet til hØring
(omtalt i siste nummer av fYlkesbladet), og viI arbeide for at
våre Ønskei får gjennomslag når
hovedprosjektet skal behandles.
ForurensingsgruPPa har forsatt
plass tit nye aktive, og det er
åpesielt behov for folk som vil
vi

Samordnet transportPlan, som skal

jobbe med samferdsel.

BARENTSHAVSGRUPPA

Barentshavsgruppa jobber mest med
forurensingsproblemene i Barentshavet.

Barentshavet har

et

arts-

mangfotd som er unikt for den
nordlige ha1vku1e. Det finnes
mellom annet 10 millioner siøfugl , 5-7000 isbj Ørn, over 2

miltioner seI og et ukjent antalI
hval. Den Økologiske balansen i
Barentshavet er svært sårbar.
Området er hardt belastet både
når det gjelder forurensing og
nedfisking. GruPPa vil sPesielt
engasjere seg mot den P1anlagte
og dumPing av
ot jer.rtvinninga
-avfall
Havet må
raåioaktivt
'
nYtte de
kan
vi
at
forvaltes slik
også i
ressursene
biologiske
framtida

!

BLEKKULFKLUBBEN

Blekkulfklubben er et tilbud til
barna. I samarbeid med TromsØ
Museum og mange av kommunens
ØvrLge natur og mitjØorganisasjoner, viI vi gjennom klubbmØter
og turer tilbY enkel undervisning
Arrangei naturfag og miljøvern.
-annonsert.
mentene vif-bli

På

nyåret vil Blekkulf i tillegg
begynne å reise rundt og besøke
barnehager og barneskoler.

LAG NYE GRUPPER!

Dere har nå en YPPerIig sjanse
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til
å dra igang aktivitet
innenfor akkurat de områdene dere
er mest opptatt av. Nye grupper
vil bIi dannet dersom det er
Det er
interesse for det.
selvfØ1ge1ig anledning til å være
med i flere grupper samtidig.
I t.itlegg til temagruppene, er
det stadig behov for folk som kan
stå på "stand", skrive nyhetsbrev, selge materiell, skrive
Ieserinntegg til avisene, lage
nærradioinnslug, verve medlemmer
over telefon osv osv.

AIle §om kårr UåhkG se§ å deltå
,,,i,Nåiur,vbnnforbunOeUs åineiO
på en eller annen måte
,s,byreb;, ilo flrer§ 'sOn db,tbai
åktivt, )o sterkere står vi i
kflrrpefl 'f,of åt bedre mi,Ijø;
TROMSø NATUR OG MILJø

Paraplyorganisasjonen TromsØ
forum der de fleste natur og
miljøorganisasjonene i Tromsø
deltar.
Organisasjonen representerer dermed en betydelig
medlemsmasse. De årene det ikke
var IokatIag, var det Fylkeslaget
som representerte forbundet i
Tromsø Natur og MiLlØ. LokalIaget har nå overtatt plassen.
Natur og MiljØ (TNM) er et miljØ-

''GRøNT HUS'' I TROMSø?
fromsø Natur og MLL)ø arbeider
for å få kommunen til å stØtte
etablering og drift av et felles
miljØhus der alle
medlemsorganisasjonene kan samle sine
aktiviteter.
Det har allerede
vært positive møLer med kommunen.
Kanskje vi kan ønske velkommen
til et felles MiljØhus L L992?
MILJøTELEFONEN

Lokallaget har tatt mål av seg
til å bli en vakthund overfor
lokale bedrifter og myndigheter.
Derfor har vi - med Økonomisk
støtte fra Vertshuset Skarven
opprettet en miljøtelefon der man
kan melde fra om store og små
mi1 j øsynder
i
nærmiIj øeL.
Lokallagsnyt,t

Lokallaget viI forsøke å fØLge
opp tipsene, og vi vil aksjonere
der det er nødvendig.

for l[romsø,,,har,
l,tlljøtelefonen r:083:r,rtelefdnnUruner

:

89960.

Vi tar også gjerne imot positive
miljØnyheter, eller dere kan
ringe miljøtelefonen for å få
svar på miljøspørsmåI. vi skal
g)øre vårt beste for å finne
riktig svar.
BILFRI

DAG

av dere kanskje så på tv
(Luftslottet), så har ordførerne
i aIle de 10 transportplanbyene
sluttet seg til ideen om en bilfri dag 9. mai. Det betyr at med
andre ord at Tromsø sentrum den
dagen står tiI fri disposisjon
for alle med ideer om hvordan et
Kom
bilfritt
sentrum kan bli.
med forslag!
Som noen

SECREE AGHNII WANTED

,r,

.

"..r
''
Nå kan du bli påvirkningsr
å,Eent,!,r Som et.:,,,1edd,: - F*Ci..:,:
aksJonen (se §Ide 5),,,,,,,,, , ,, , :l

',

oppfordrer Vi r,,,,,åIIe rn§dlemmene
til å spørre risinrr butikk om
den bruker PVC-foIie i frukt.- ogl,€llex fef§,kvåredåskårll,,.,.,..l
Der§orn kundene iibryr: §:e§tlr,,r,rr,rr::,
beEynnef,,, tofhå$enqif.$V S ..kjøp-,
mennene å endre praksis.

MER SøPPEL

Lokal-Iaget har fått

observatØr-

status i kommunens avfallsbehandlingsutvalg. Vi kan dermed
være helt oppdatert på sØppelsida
i TromsØ, men det vi1 også kreve
oppfølging fra søppelgruppa.
øKONOMI

Lokallaget har en relativt
anstrengt Økonomi for Øyeblikket.
Det vil bedre seg noe i L992
siden omlag L/4 av kontingenten
dere betaler, da blir overført
tiI lokallaget.
Men vi må ha
t/92, side
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flere inntekter om aktiviteten
skal Øke slik vi håper.
Vl oppfordrer derfor a1!9 som
har kjennskap til aktuelle ;
sponsorer./inntektskilder om å
si fra til vår kasserer Stig
UTU;

,t

NYTTIGE TELEFONNUMMER

:

89960
Kontoret (ungdommens Hus)
02-7L5520
Sekretariatet (oslo)

Privat:

@r1an Hotm (Barentshavsgruppa) 58685
Agnes Gammelgård (Blekkulf) 56539

Stig Ulvang (Forurensing)
Roald Tobiassen (rM4)

L0L29
70451

Det koster oss L.20A,- kroner
bare i porto å sende brev til
aIle medlemmene. (SParebanken
Nord-Norge betaler Portoen denne
gang). Vi har allerede fått
Økonomisk stØtte fra:
* Miljøbutikken
* Meieriet
* Tromsbuss
* Vertshuset Skarven
* Sparebanken Nord-Norge
Tips oss hvis dere vet om andre
aktuelle sPonsorer!
r.L.1,

8.

VERVING

For tokallaget er det viktig at
nye medlemmer melder seg inn Iohele før'
kalt, for da tilfaller
steårskontigenten oss. Dere som
verver går imidlertid gliPP av
vervepremiene fra sekretariatet
dersom dere verver medlemmer
Dere velger selv, det
lokaIt.
viktigste er uansett å verve
flere medlemmer!
Lokallaget vi1 i vår forsøke
med telefonverving mot utvalgte
grupper, og trenger folk som kan
iinge - enten hjemmefra eller fra
Verver vi seks
kontoret vårt.
stykker en kveld, betYr det over
tusen kroner i foreningskassa!

.

9.

forbundets materieLlr kaffe

:og

kaker. OBs_l -Vi vI! vJ-se'en,:
lråi,t nV .iysbi,idesenie,.,..,d ,.f arl

AKTIVITETSDAGER OG STYREMøTER

Omtrent annenhver torsdag er det

aktivitetskveld eIIer styremøte
På
klokken 18oo på kontoret.
unna
g)ør
vi
aktivitetskveldene
praktiske oppgaver som har samlet
opp. Neste aktivitetskveld
""g 6. februar, deretter 5. mars,
er
2. april, og 7. mai.
Styremøtene er åPne for alIe
Neste stYremØte
som vil delta.
er 20. februar, deretter 19.
mars, 23. april og 2L. mai.
LokallagsnyLl L/92, side
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AKTIVITETER I 1991
For at de Eom ikke kommer

på årsmøtet
likevel skal få en oversikt over
lokallagets aktiviteter i 1991, tar vi
med et bearbeidet utdrag av årsmeldinga.
20. mars bIe det avviklet gjenoPPAlIe
Iivingsmøte for lokallaget.
innkalling,
medlernmene fikk skriftlig
men det var få som møtte oPP. Et
interimstyre ble dannet (se side J.).
I april ble det i forbindelse med
forprosjektet for Samordnet transportplan arrangert et temamøte med Gunnar
sander, som er Prosjektleder for
Transportplanen i kommunen.
6. mai skrev vi på vegne av TNM
utbyggingen av
høringsuttalelse tit
vår bemerking av
Tromsø l-ufthavn.
konsekvenser for Langnesfjæras fugleliv
ble Etøttet av fYlkesmannen, og de
reviderte planene tar bedre hensyn til
naturkval itetene.
I mai avslørte lokallaget slurv med
lagring av spesialavfall på kommunens
brøytestasjon i Ørndalen. En miljøog biIkontainer lekket spiIIoIje
lagret.
var uforsvarlig
batterier
Påtalen førte til rask opprydding.
I mai var det også store avisoppslag om
privat anlagte søppelplasser, og lokallaget krevde på vegne av TNM øyeblikkelig oppryddingr noe som b1e innfridd.
Dette er en sak som har gått igjen i
flere år, og heretter vil eventuelle
syndere bli anmeldelt uten forvarsel.
I juni gikk miljøuka av stabelen. I
tillegg til "stands" markerte Naturvernforbunået seg ved å arrangere
Blekkulfdag i Telegrafbukta. Været var
nydelig, o-g mange benyttet seg av vår
Dykkere hentet opp dyr fra
store gritl.
havet, slik at barna kunne se nærmere på
noe av det marine livet i bukta. Til
barnas store begeistring dukket også
Blekkulf selv opp fra havet, og det var
opplesning fra Blekkulfbøkene.
I august skrev vi høringsuttalelse til
forpprosjektet for Samordnet transportplan. Uttalelsen er omtalt i det siste
fylkesbladet, og de som er interessert
i hele uttalel-sen kan f å den ved å
kontakte konLoret.
11. ti1 13. oktober var det fY1kessamling for Troms og Nordland ,på
Katterat utenfor Narvik der båae
organisasjonssekretær Solveig viste og
organisasjonssjef Thor Gjermund Eriksen
fra sekretariatet sentralt deltok.
I Iøpet av ei koselig helg fikk vi
utvekslet erfaringer og knyttet viktige
kontakter, og vi fikk flott informasjon
om nikkel/olivin-skandalen i Ballangen
og om ulovlig handel med fugler og egg.
15. oktober var det debattmøte

om EF og

generalsekretær Dag Hareide fra
forbundet og Bente Aasjord fra
Barentshavsutvalgets Bente Aasjord.
Begge var skeptiske til EØS. De omlag
ZO-titfrørerne fikk også vite hvorfor NNV
har sagt nei til EF slik EF framstår i
dag. Hareide understreket imidlertid at
det fortsatt er plass for EF*tilhengere
i forbundet.
31. oktober var det førsi-e samling for
Blekkulfklubben med film og opplesning.
I tillegg fortalte Per Posti om livet i
havet. Møtet bar nok litt Preg av et
overraskende stort opPmøte, omlag 1!0
unger dukket opP i tillegg til mange
foreldre. KjemPesuksess! ! I
3. november var det første sending på
Blekkulfradioen fra Brygga Radio.
11. november startet aksjonen 'rPVC-frie
dagligvarebutikker", som krever at
dagligvarebutikkene reduserer bruken av
(polyvinylklorid eller PvC) '
ktårptast
For -de fleite -bruksområder finnes det
nemlig gode alternativer.
oagti[varebutikkene pL øya, i Tromsdalei ig på Kvaløysletta har fått et
brev med informasion om PVc og Pvcaksjonen. Forbrukerne er informert
gjennom oppslag i lokalavisene. De som
vlf ha mer flere oPPlYsninger kan
kontakte kontoret eIler Stig Ulvang
Aksjonen blir fulgt qpp i år'
åii"r.t".
Se også "secret agent wanted" på side 3.
EØS med

19. november var lokallaget medarrangør
for deler av Lors miljødag. Det var
ryddeaksjon i byen og møte med temaene:
* Natur og friluftsliv
i Tromsø.
,r PIan for et bedre miljø.
* Bymiljø og trafikk.
oppmøtåt vår dår1i9,- så -kanskje blir det
nylt møte en gang på nyåret.
15. november deltok lokallaget sammen
By i en trafikkaksjon som
med Bilfri
inngikk i markeringen av "Bilfri dag"
over hele Europa.
28. og 29. november var lokallaget
represåntert på høstseminar sammen med
foit fra de fleste av kommunene i
Nordland og Troms. Tema var det omtalte
pålegget om kommunale planer for søppel(side 2), og vi deltok for
qjenvinning
-våre
ønsker og for å se hva
å" markere
andre kommuner planlegger. Kommunene er
kommet kort i planleggingen, og mange er
frustrerte. De mener det er meningsløst
å sortere søpla uten (statlige) mottaksordninger.

I desember skrev vi høringsuttalelse til
bygging av pumPestasjoner for kloakken.
x1oåxxån bøi rensea før den pumpes ut i

havet; den kan inneholde tvilsomme
stoffer både fra næringsliv og private.
13. desember hadde lokallaget eammen med
fylkeslaget møte med Vegsjefen i Troms
om neste veiplan (L994-1997).
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TELEFONBANKEN
22222 E
TLF.: (083)

. ENKLE BANKTJENESTER
VlA TELEFON
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Ring

TELEFoNBf!=q

AUTOMATISK TILGANG
HELE DøGNET
GEBYRFRITT HVERDAGER MELLOM
K1.0800 0G 1600

Avsender:

Naturvernforbundet

i

SPAREBAl{KEN
E
NoRGE

ffruono4t

TromsØ,

Postboks 924,
9001 Tromsø.
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