... och vad nytt sedan sist?
Jobb, familjer, idrotter, trädgårdsarbete och
annat som fyller våra vardagar, tar mycket tid,
och det är viktigt att man trivs i sin vardag.
Tyvärr är vi i Övertorneå Naturskyddsförening
inte mer än människor vi heller. Utgivningen
av Strömstaren har därför blivit lidande. Under
det halvår som gått sedan senaste utskickat har
det dock hänt massor med saker. Till exempel
så har undertecknad och Sofia Green valts
in i kretsstyrelsen. Båda av oss är relativt
nyinflyttade i kommunen, och det känns bra
att få möjlighet att knyta kontakter i den nya
hemkommunen, samtidigt som man deltar i
Naturskyddsföreningens viktiga arbete. För det
är viktigt, även om vi är en liten kommun i en
stor värld.
I slutet av augusti firade Övertorneå 30 år som
eko-kommun, och även om detta inte lett till
den omdaning av samhället som man, som
miljömedveten människa kanske hade hoppats
och förväntat sig, så finns det goda möjligheter
att, som liten kommun vara föregångare och
bemöta de globala bekymren lokalt och komma
ut som en starkare, miljövänligare och mer
hållbar kommun. Flera av kretsens medlemmar har, på ett eller anant vis, deltagit i arbetet
med den ekofestival som utgjorde firandet av
eko-kommunens 30-årsfirande, och bidrog till
att ge arrangemanget en god genomslagskraft.
Bl.a. anordnade vi en extra föreställning med
underhållaren och koldioxid-bantaren Staffan Lindberg i Polcirkelhuset i Juoksengi 27
augusti. Med tanke på de positiva reaktionerna
från politiker och människor som deltog i de
olika arrangemangen, tror jag att vi i Naturskyddsföreningen har goda möjligheter att
utöka vårt arbete, anordna aktiviteter och bidra
till ekokommunarbetet.
På Nationalälvdagen 17 augusti deltog Naturskyddsföreningen i firandet som ägde rum i
Kattilakoski. Operasångerskan Lisbeth Sand-

berg underhöll gäster och berättade om natur
och miljö. Jag och Urpo hängde upp en banderoll som höll sig kvar trots den hårda blåsten,
och vi lyckades värva ett antal medlemmar.
Nu har hösten kommit och mörkret lystes inte
direkt upp av IPCCs nya klimatrapport. Det är
nu tydligare än någonsin att det krävs snabba,
smarta och väl genomförda åtgärder för att ha
en chans att stoppa ytterligare klimatförändringar och de effekter som de har på människor,
miljö, samhälle och ekosystem. Just därför
är Övertorneå Naturskyddsförenings arbete
så viktigt, och vi hoppas i styrelsen att vi kan
locka fler av er medlemmar att delta aktivt och
hjälpa till i arbetet med att skydda naturen. Ett
sådant tillfälle kommer att vara torsdagen den
24/10 kl. 18.00 på Tornedalens folkhögskola,
då vi ska diskutera gruvfrågan.
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län efterfrågar ett åsiktunderlag i gruvfrågan, och vi
vill såklart bidra så gott vi kan till det arbetet.
Ni som har åsikter, synpunkter och funderingar
kring hur föreningen ska ställa sig till gruvor
ska förstås komma och delta i diskussionerna.
Era synpunkter är viktiga! Se underlaget för
diskussionerna på länets hemsida:
www.norrbotten.snf.se/wordpress/?p=4452
Sedan kan jag även meddela att vi ligger i startgroparna för att planera nästa års länsstämma
tillsammans med våra grannkretsar i Pajala och
Haparanda. Även här hoppas vi såklart att det
finns driftiga och engagerade medlemmar som
vill hjälpa till.
Trevlig höst
Mattias Johansson
vice ordförande

Naturkontakt

Din E-post?

Naturskyddsföreningen har en intern webbplats
där man kan läsa om allt nytt och dessutom
delta i diskussioner, ställa frågor och komma
åt sina medlemsuppgifter. Övertorneå Naturskyddsförening har ett eget forum där. Kom du
också med! Adressen är
http://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se

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.
Du kan också be kretsens ordförande, tillika
länets koordinator Urpo Taskinen
(urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se)
lägga in den i medlemsregistret.

Naturskyddsföreningens
nätverk
Info och kontaktuppgifter finns på sidan
www.norrbotten.snf.se/wordpress/?page_id=2973
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En vecka för ekologisk hållbarhet
i alla kommuner i Norrbotten.
www.framtidsveckan.nu
Webb- och Facebookansvariga sökes
Kommunikationen har idag flyttats över till webb och
sociala medier. Strömstaren är långsam, webben är
snabb. Även om allt inte behöver gå så snabbt...
Övertorneå Naturskyddsförening använder webb och Facebook idag, men det går att göra mer.
Skulle du vilja lära dig och även hjälpa till med vår
webbsida och vår Facebooksida?

Intresserad?
Ta kontakt med:
Urpo Taskinen
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se
070-629 58 02
http://www.facebook.com/urpo.taskinen
Skype: urpotaskinen

		www.overtornea.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/overtornea.naturskyddsforening

Länsstämmohelg i Övertorneå
vårvintern 2014
Vi kommer att, tillsammans med Pajala- och
Haparandakretsen, anordna nästa års länsstämma. Tanken är att stämman förläggs
till Övertorneå, och att vi i egenskap av lite
“starkare” krets agerar draghäst och att våra
grannkretsar hjälper till för att anordna en
helg i tornedalsanda. Är DU intresserad av att
hjälpa till, eller har frågor är du välkommen
att höra av dig till:
Mattias Johansson
070-20 90 390
bjumis@gmail.com
Sofia Green
073-386 6408
sofia.green.1978@gmail.com
Urpo Taskinen
070-629 58 02
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se

A
Övertorneå Naturskyddsförening
c/o Urpo Taskinen
Byvägen 51
957 23 Juoksengi

Strömstaren

Diskutera omställning i
Övertorneå kommun!
Det har hänt något spännande med Ekokommunen Övertorneå det senaste halvåret!
Det pågår en levande diskussion!
Varje månad träffas alla som vill samtala med andra intresserade om ekologisk
omställning. Nästa diskussionstillfälle är
tisdagen den 12 november kl 18.00 på
Tornedalens folkhögskola.
Tema blir hållbar trafik och transporter.
Medverkar gör Klimatnätverkets trafikengagerade och kunniga Tomas Björnsson,
Lund. Alla välkomna!
I Facebook finns nu också en nystartad
grupp Ekosam i Övertorneå där diskussioner kan föras:

www.facebook.com/groups/594616070600406/
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Vad tycker vi i
gruvfrågan?
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har
beslutat att ställa en fråga till kretsarna i Norrbotten om vår syn på gruvor. Dessa synpunkter kommer att utgöra ett åsiktsunderlag för
länsförbundets arbete kring gruvor. För att inte
få en helt ogörlig situation med att hantera
alla synpunkter så kommer enbart synpunkter
inkomna via kretsar att tas hänsyn till i denna
första omgång.
Från kretsens sida planerar vi en träff
torsdagen den 24/10 kl. 18.00 på
Tornedalens folkhögskola för att diskutera
gruvfrågan, och ta fram synpunkter att
lämna till länsförbundet.
Vi hoppas såklart på deltagande från er
medlemmar i denna viktiga fråga.
På länsförbundets hemsida kan man läsa mer
om remissen. Hör gärna av dig till någon av
oss i styrelsen om du har åsikter, synpunkter
eller vill delta i diskussionerna!
Se www.norrbotten.snf.se/wordpress/?p=4452
Kontakta gärna Mattias Johansson,
070-209 03 90, bjumis@gmail.com om du har
frågor eller vill lämna synpunkter.

