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i Bardu
Siden oppstaræn i oktober 88, har laget
fått ca. 40 regisreræ medlemmer.
I november hadde laget en loløl aksjon
med tema "Miljøbevisst forbruker". Ellers
sendte laget en oppfordring til kommunen

om å få'uttale seg i saker som har med
natu og milj6vern A glør". Dette har blin
tatt til etterretning.

Før jul 88 tok laget også opp bruken av
friområdene rundt Setermoen. Iaget
sendte brev til forsvaret bg friluftsnemda,
og ba om tilreuelegging av områdene for

publikum.

I

februar d.å. kastet laget seg reu i

høre hvordan de løste felles problemer
grenseområdene.
Resultatet var et skriv

i

til de berørte parter.

Hva som blir det endelige resultat er ennå

ikke klarlagt, men Bardu kommune har
lagt seg på en linje i saken som laget
gjerne kan slcrive under på.

Det siste laget har forehn seg er å uttale
seg om en Ressurs, og Miljøplan for
Bardu kommune. Laget har også bedt
kommunen og bondeorg. om å komme
fram til en fast reurordning for spillolje.

Fremover sommeren skal laget retæ

mot forbrukeme. Her

"vepsebolet" og tok opp motorisert ferdsel

oppmerksomheten

utmark og den pralais som disp.nemda
hadde lagt seg på.Reaksjonene lot ikke

skal laget komme med små drypp med

ventc$

sepæmber har laget planer om en direkæ
aksjon med samme tema. Innen utgangen
av august skal laget uttale seg om

i

I

seg.

mars arbeidet laget med bruken av
naturområdene langs grensen til Kinma
kommune. Utgangspunkæt t/ar en plan fra

Kiruna som ville føre

I

til

6kt

press på

forarbeidet her nemes
dør positive konøkæn laget hadde med
Naurslsyddsføreningen i Kiruna. Iaget
hadde også kontakt med miljømyndiggrenseområdene.

heæne

i Hedemark og Sør-Tføndelag fu

å

informasjon giennom nænadioen. I

kommunens forslag

til plan for Altevatn-

området.

Vervingsarbeidet er selvsagt en konternuerlig oppgave som detjobbes med.

