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Truger til små føtter
40 par barnetruger er bestilt. Tanken er at disse skal plasseres ut på skoler og barnehager som er
interessert. Først var tanken å tilby disse for salg der 75 % av kostnadene dekkes av friluftsrådet,
men det ser ut som om vi lander på en modell der trugene plasseres ut desentralisert, men er i
friluftsrådets eie.
Turdag for flyktninger
Friluftsrådet har latt seg ”låne bort” og gjennomførte torsdag turdag for 30 flyktninger bosatt i
Tromsø. En allsidig og god dag med aking, truger og mat på bål på programmet. Forhåpentligvis vil i
2017 lykkes med å gjøre mye på området friluftsliv for flyktninger i våre medlemskommuner.
Pause for Aktiv på dagtid
Oppslutningen for Aktiv på dagtid har vært for dårlig i det siste. Denne tiden på året er krevende (selv
om fysisk aktivitet selvsagt er viktig i årets mørke måneder). Vi tar en liten pause og bruker tiden til å
finne ut hva vi kan gjøre for å få flere deltakere til turgruppa.
25. januar – en viktig tidsfrist
Det har vært jobbet med å gjøre ferdig alle de søknader som skal sendes til Friluftsrådenes
Landsforbund. 25. januar er også fristen for å rapportere inn for bruken av 2016-midlene. Vi rakk
fristen og er sånn sett i rute med den oppgaven. Nå jobbes det med å få ferdig alle de søknader som
skal sendes til Troms fylkeskommune innen neste frist som er 1. februar. Fristen for å søke midler til
skilting av turløyper er 15. februar. I år er siste mulighet for å søke midler til turskiltprosjektet. Det
betyr at det er viktig å lage en oversikt som viser alle turer vi ønsker å skilte i tillegg til de som
allerede er skiltet.
Grunneieravtaler
Friluftsrådet og Kvænangen kommune samarbeider slik at vi kan få på plass grunneieravtalene for
turskiltprosjektet og planlagt tilrettelegging ved Rundvannet i Kvænangsbotn. Kommunen har nå fått
på plass en oversikt som viser hvilke grunneiere som skal kontakter. Friluftsrådet følger opp og
kontakter alle disse. Arbeidet sluttføres de kommende dagene.

