... och vad nytt sedan sist?
Ett enkelt svar på en sådan fråga är, allt.
Allt förändras kontinuerligt, varje sekund.
Men det är kanske inte riktigt så vi ser vår
vardag, vi tycker att det är statiskt men att några
saker förändras, till det bättre eller sämre.
Om man lämnar universum därhän och
fokuserar på förutsättningarna för det levande
på planeten Jorden så känns det inte som att det
finns mycket positivt att säga - den globala utvecklingen går helt i fel riktning.
Eller för att uttrycka det så drastiskt som man
kan, den generation som lever nu kommer under
sin livstid att veta om mänskligheten överlever.
Jo, så illa är det - tyvärr.
Men här i Sverige då, något bra har väl hänt? Jo,
när Fältbiologerna fick tillfälligt stopp på företaget Nordkalks planer på att förstöra Ojnareskogen på Gotland, ja då var det en av det största
segrar för naturvården på många år i Sverige.
Den visade också på att det är värt att kämpa,
det går att förändra även om slutsegern inte
ännu är uppnådd - totalt skydd av den värdefulla
naturen i Ojnareskogen.
I Norrbotten då? Ja, faktiskt en massa, men om
man ska välja något så är det kampen för att vi
alla ska slippa ett kärnkraftverk i finska Pyhäjoki. Delsegrarna kommer nu när jag skriver
det här som pärlor på ett radband; först backade E-ON från finansieringen och nu har ett
antal kommuner börjat säga nej, bl.a. Kuopio i
mellersta Finland som inte längre vill vara med.
Även här visar det att samarbete ger resultat.
Låt mig från den skara av enskilda personer
utnämna ett par Lena Lagerstam och Hanna
Halmeenpää. Lena i Morjärv, sekreterare för
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län och
den som har hållit ihop arbetet med nätverket
Kärnkraftsfritt Bottenviken. Hanna i Pyhäjoki i
Finland är en av de personer som lagt ner mycket tid bl.a. genom att vara i kontakt med företag
både i Tyskland och nu senast i Japan.

... och jag kan berätta en hemlis, Hanna och hela
hennes familj är medlemmar i Naturskyddsföreningen och tillhör en lokalkrets som ger ut
ett medlemsblad som heter Strömstaren...
Skulle du vilja träffa Lena och Hanna så kasta dig på telefonen, bägge kommer nämligen
på ett arrangemang i Luleå nu 9-10 mars som
Kärnkraftsfritt Bottenviken anordnar. Platser
finns kvar!
Men i Övertorneå händer det väl inget? Jo, även
här händer det bra saker. En av de roligaste är
att Övertorneå Naturskyddsförening nu har börjat ett samarbetsprojekt med naturguiderna på
Tornedalens folkhögskola. Tanken är att vi från
föreningen lär känna dem och de lär känna oss.
Vill du uppleva några av naturguiderna live,
kom på årsmötet den 21 mars kl 18.00 på Tornedalens folkhögskola så kommer de att bjuda på
utefika!
Slutligen kan jag ju inte låta bli att berätta att
jag deltog på Naturskyddsföreningens riksstämma i Falkenberg i juni 2012. Vi var två ombud
från Övertorneå kommun, sekreteraren i kretsen
Tarja Leinonen var den andre. Vi var de ombud
i landet som hade längst väg att åka, Tarja åkte
tåg och jag själv, ja jag cyklade ner till riksstämman. ... och när man nu cyklat ner så måste man
ju cykla tillbaka också, då fick det bli via Finland för att få lite variation :).
Mätaren stod på 3668 km väl hemma i Juoksengi.
Så något nytt var det väl sen sist.
Vi fortsätter att kämpa på - tillsammans går det
framåt! Roligare är det också när man är fler!
Glad att just du är med - vi fixar det här!
Urpo Taskinen
ordförande

Naturkontakt

Din E-post?

Naturskyddsföreningen har nu en intern webbplats där man kan läsa om allt nytt och dessutom
delta i diskussioner, ställa frågor eller faktiskt
något som alla medlemmar behöver då och då,
komma åt sina medlemsuppgifter.
Kom du också med! Adressen är
http://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se

Sådana här pappersbrev är bra, men de är dyra
att skicka.
Om du har en e-postadress som du kan tänka
dig att ta emot utskick från Naturskyddsföreningen så använd Naturkontakt för att lägga in den
i medlemsregistret. Det handlar oftast om aktuella kurser och andra arrangemang.
Tycker du det verkar krångligt att själv sätta
in e-posten i medlemsregistret så kan du skicka
den till kretsens ordförande, tillika länets koordinator Urpo Taskinen
(urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se) så
lägger han in den in i medlemsregistret.

Naturskyddsföreningens nätverk
Sedan några år tillbaka så finns nätverk som ett nytt sätt att engagera sig i natur- och miljöfrågor. Här några nätverk:
- handla miljövänligt nätverket
- havsnätverket
- kemikalienätverket
- klimatnätverket
- mat och jordbruksnätverket
- skogsnätverket
Du hittar info och kontaktuppgifter till nätverken på sidan
www.norrbotten.snf.se/wordpress/?page_id=2973

Platsannons 招聘广告

Har du känt att du någon gång i livet vill göra något stort,
betydelsefullt? Då kanske det här är något för dig!
Vi startar med våra packade cyklar en vårdag 2014 från
Polcirkelland, cyklar genom Finland, Ryssland och
Mongoliet för att komma fram till Beijing i Kina. Därifrån
vidare till Vladivostok där vi tar tåget tillbaka. Det tar
i tid ca 6 månader, men den största tiden är här hemma
där planeringen sker och även efterarbetet där vi berättar
varför vi gjorde det här; för att bilda opinion för att rädda
planetens liv från den pågående klimatkatastrofen.

Dina kvalifikationer innefattar att du är målmedveten och
tycker att livet på planeten Jorden är värt att rädda, seriös,
orädd, har humor och vilja. Oroa dig inte över konditionen,
den kommer...
Intresserad? Ta kontakt med:
Urpo Taskinen
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se
070-629 58 02
http://www.facebook.com/urpo.taskinen
Skype: urpotaskinen

Länsstämmohelg i Kalix
12-14 april 2013

Norges television sände nyligen ett 12 timmar långt program om ved.
20% av befolkningen såg programmet!
Kan det vara människans inneboende längtan efter lugn och sammanhang?
Kanske är det just vad livet går ut på?

Ur programmet:

Filmvisning
Kurs: Omställning från teori till praktik
- Kalle Bonnedahl, Umeå
- Hannu Karvonen, Uleåborg
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070-6295802 urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se
Vice ordförande Nickolina Burvall, Övertorneå
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Barnens egen kurs
Kostnad 200 kr för vuxna, barn gratis.
Inkluderar resa, mat, logi.

Sekreterare Tarja Leinonen, Juoksengi
070-692 46 46 tarja.leinonen@gmail.com
Kassör Leif Nybom, Hedenäset
076-813 15 08, leif.nybom@naturskyddsforeningen.se

Anmälan och info:
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Övertorneå Naturskyddsförening
gratulerar Övertorneå kommun
30 år som ekokommun i år!
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En längtan efter lugn?

Ledamot Emma Björnfot, Övertorneå
072-714 49 95, wintergirl_85@hotmail.com
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