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FULLDISTRIBUSJON 

Storfjord kommune – telefon 777 14 500 – telefaks 777 14 650 

BRANNVERNUKE 

2005 
 
 
 
 
 
 

I uke 38 er det brannvernuke 
for hele landet, og Storfjord 

Brann & Redning har 
  

åpen Brannstasjon 
på Hatteng  

lørdag 24. september fra  
kl. 10.00 til kl. 14.00 

 
Det blir konkurranse for de 

minste, så ta med far eller mor. 
Brannløype med 10 poster for 
familien, utdeling av diplom  

og kjøretur.  
 

Ta med penn eller blyant! 
 

Det blir servering av brus,  
kaffe og kjeks. 

 
Alle er velkommen!  

 i   fra Brann & redning 

 

ENDRINGER VED 
HELSESTASJONEN 

 
 
 
 
 

 
NY TURNUSLEGE 

Fra 15. august 2005 er Kristina Dodgson ny  
turnuslege. Hun blir ved helsestasjonen 

fram til 15. februar 2006.  
 

NY KOMMUNELEGE II 
1. oktober 2005 begynner Lisbeth Hansen  

som kommunelege II og fastlege. Hun tar over alle  
pasientene som tidligere har gått til Kadhim  

Mariadi. Hun har tidligere jobbet som lege ved  
Drammen sykehus, og flytter til Storfjord  

med samboer og et barn.  
 

NY KOMMUNEOVERLEGE 
Tidligere kommunelege II Hans-Olav Eriksen har gått 
inn i stillingen som kommuneoverlege fra 1. august 
2005. Han vil i tillegg fortsette som fastlege for sine 

pasienter og i funksjonen som helsesjef. 
 

 i   fra Helseetaten 



E-post:   fu@fopro.no 
Internett:   www.futroms.no 

Planlagt oppstart alle kurs: September-oktober.  
Forbehold om nok deltakere før oppstart. Materiellavgift og evt.  

eksamensavgift kommer som regel i tillegg til kursprisen. 
Påmelding/ informasjon: Tlf. 77 52 15 55  

Påmeldingsfrist: Snarest! 
 

Kursnavn Timer Pris Kommune 

Bilfører 65+ 12 800,- L, Sk, N 

Slektsgransking m data 16 1200,- B 

Jegerprøven 30 1600,- B, St, L, Kå, Kv 

Båtførerprøven 24 1800,-. B, St, L 

Mat for menn 12 1000,- St 

Swingkurs 12 1000,- St 

Hobbykurs i tre 12 1000,- Kå 

Regnskap for enkeltpersonforetak 20 2200,- B 

Vinkurs 12 1000,- B, St, L 

Soppkurs 12 600,- B 

Data for nybegynnere 24 2200,- Alle 

Data for bønder 24 1800,- B, St, L 

Data 65+ 12 1000,- Alle 

Datakort, moduler (1-7) - Spør! Alle 

Datakort-testing (inkl. Ekspert -) - Spør! B, N 

Digitale bilder/bildebehandling 16 1500,- B, N 

Lag dine egne hjemmesider 20 2000,- B, St, L, Sk 

Spansk 1 24 1600,- B, St, L 

Spansk 2 24 1600,- B, St, L 

Finsk 1 24 1600,- B, St, L 

Tysk 1 24 1600,- B, St, L 

Samisk 1 24 1600,- B, St, L 

Samisk 2 24 1600,- B, St, L 

Engelsk 1 24 1600,- Alle 

Norsk med samf.fag - Spør! St 

Mesterbrev, trinn 1 (Etablering og ledelse) 2 sem. 14500,- B, N 

Mesterbrev, trinn 2 (Faglig ledelse) 2 sem. Spør! B 

Hjelpepleierutdanning, privatistordning 3 sem. Spør! St 

Tekstilrenhold – fagbrev, privatistordning 2 sem. Spør! St 

Generell studiekompetanse, privatistordning Nettb. Spør! Alle 

Oppdragskurs for næringsliv og andre - Spør! Alle 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vi tar i mot ting og tang  
til hus og hjem!  

Alt fra møbler til husgeråd!  
Det er mange elever/studenter 

som trenger utstyr  
når de flytter hjemmefra. 

 
 
 
 
 

Valmuen verksted kan tilby:  
Hjemmebakt brød, rund-

stykker og horn. Hjemmebakte 
kaker og nystekte vafler.  
Vi leverer til møter, små  

arrangementer ol.  
Ta kontakt for informasjon og 

priser på tlf. 77 71 48 33 
 
 
 
 
 
 
 
 

GJENBRUK!  
Vi tar imot stearinlys og  
stearinlys rester, i alle  

regnbuens farger. Disse skal vi 
støpe lys av, i nye spennende 

farger som vi selger i vår  
bruktbutikk. 

post@storfjord.kommune.no 

Høstens kurs 
Balsfjord, Storfjord, Lyngen, 

Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen 

 



KONTORDAGER 
I SKIBOTN 

 
 
 

 
Ordføreren har kontordager på Skibotn  

 

torsdag 22. september 
tirsdag 1. november 
torsdag 1. desember 

 
Velkommen innom! 

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Ordføreren 

BOLIGTILSKUDD TIL  
 TILPASNING AV BOLIG 

 
Storfjord kommune disponerer midler fra 
Husbanken til videreformidling for  
tilpasning av helårsboliger. Tildelingen skjer 
etter regler utarbeidet av Husbanken. Tilskudd 
kan gis til husstander med minst ett medlem 
som enten er 
        a) funksjonshemmet 
        b) over 60 år 
        c) eller sosialt vanskeligstilt. 
Det må vedlegges til søknaden: 
        a) pristilbud fra godkjent entreprenør 
        b) dokumentasjon på søkers  
             årsinntekt og formue 
Søknadsskjema evt. opplysninger fås ved hen-
vendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten 
tlf. 982 89 113 el. 777 14500. 

 

Det er ingen søknadsfrist. 

 

TILSKUDD TIL  
ETABLERING AV BOLIG 

 

Storfjord kommune disponerer midler fra 
Husbanken til videreformidling for Etablering 
i bolig. Tildelingen skjer etter regler  
utarbeidet av Husbanken. Etableringen gis til 
følgende husstander. 
- unge i etableringsfasen 
- enkeltpersoner for etablering og utbedring  
  av bolig 
- vanskeligstilte 
- kjøp av bolig 

 

Vedlegg til søknaden: 
- dokumentasjon på siste års inntekt 
- totalkostnader ved  
          - oppføring av bolig 
          - utbedring av bolig 
          - kjøp av selveid bolig 

Søknadsskjema evt. videre vedlegg til  
søknaden fås ved henvendelse til  
Storfjord kommune, Driftsetaten  
v/ Erling Lund tlf. 982 89 113 el. 777 14500 

 

Søknadsfrist 10. desember 2005 

 i   fra Driftsetaten 

STARTLÅN 
 

Husbanken innførte 01.01.03 ny låneordning. 
Den nye låneordningen kalles  
startlån, og erstatter kjøps– og  
etableringslån. Startlån kan gis som toppfinan-
siering med inntil 40% av lånesummen ved 
nybygging, rehabilitering og kjøp av bolig. 
Startlån er en behovsprøvd ordning som kan 
tilbys 
       - ungdom i etableringsfasen 
       - enslige forsørgere 
       - barnefamilier 
       - funksjonshemmede 
       - flyktninger 
       - andre økonomisk vanskeligstilte 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Stor-
fjord kommune, Driftsetaten  
v/ Erling Lund, tlf. 982 89 113 el. 777 14500. 

 

Det er ingen søknadsfrist. 

 i   fra Driftsetaten 



Kommunal informasjon finner du alltid på www.storfjord.kommune.no 

 

Ny FYSAK-
koordinator 

 
 
 
 

Tone Aglen tiltrådte 15. august stillingen 
som kommune-fysioterapeut,  

og vil i tillegg ha koordinator-ansvaret  
for Storfjord kommunes FYSAK- og  

folkehelseprosjekter.  
 

Hun har kontorsted på Helsehuset Oteren, 
og kan nås på direkte telefon 982 89 136  

 

FYSAK Storfjord 
 

Aktivitetskalender 
05/06 

 

FYSAK Storfjord ønsker også i år 
å samle alle faste ukentlige aktivi-

teter i en felles kalender, slik at 
alle får en oversikt over det brede 

aktivitetstilbudet som  
finnes i kommunen.  

 

Vi oppfordrer lag, foreninger, bedrifter og 
privatpersoner til å sende inn en oversikt 

over aktiviteter i deres regi  
innen 5. oktober.  

Vi trenger opplysninger om type aktivitet, 
tid og sted, samt målgruppe.  

 

Aktivitetskalender 05/06 vil bli trykket i 
neste Mangfolder og lagt ut på  

www.storfjord.kommune.no 

Informasjonen sendes per email til  

 

Rettelse trimpost-

kassekart 
 

Det har beklageligvis blitt noen feil på 
kartet som leder opp til postkassa i  

Tverrdalen. Stien er 4 km lang, og ikke 1-

Storfjord kommune 

Strandpromenaden i Skibotn 

 
Offisiell åpning av 
strandpromenden 

 

Vi markerer Eldredagen og  
Friluftslivets år med åpning av  
Strandpromenaden i Skibotn 

 

lørdag 1. oktober kl. 13.00 
 

Samarbeidspartene bak prosjektet ønsker å 
invitere storfjordinger generelt og  

bygdefolket spesielt til å være med på den 
offisielle innvielsen av stien. 

 

Hold av datoen og følg med på oppslag! 

 



 

LHL STORFJORD 
 

minner om at vi startet opp med  
trimsvømming på Skibotnsenteret  

mandag den 5. september kl. 18.30. 
 

Det blir svømming hver  
mandag fra kl. 18.30. 

 
                                            Trimgruppa     

 

AEROBIC 
 

STARTER OPP MANDAG  
12. september KL. 19.00 

på ”Otertun” 
 

Sertifisert aerobicinstruktør:   
Camilla Karlsen 

Kr. 45,- pr. gang. 
 

Ta med: 
Vannflaske, innesko og liggeunderlag 

VEL MØTT! 

Annonsere? Send e-post til maria@storfjord.kommune.no 

 

FYSAK Storfjord 
 

”STORFJORD RUNDT” 
 
 
 
 
 
Vi inviterer barn og voksne  på tur: 

 
ONSDAG   7.9.:  KL. 17.30  

Natursti v/Storfjord Kirke  
 

SØNDAG 11.9.:  KL. 16.00  
Brua øverst i Kitdalen – Norddalen 

 

ONSDAG 21.9.:  KL. 17.30  
Elsnesdalen 

 

SØNDAG 25.9.:  KL. 16.00  
Naturstien – Lulleskogen 

 

ONSDAG 28.9.:  KL. 17.30  
Akselstua i Steindalen 

 

ONSDAG  5.10.:  KL. 17.30 
Oterbakken – (se Antek-steinen) 

 
Spesielt til de med barn (under 18 år):  

Bli med på minst 5 turer, betal kr. 50 (2 
søsken kr. 80, 3 søsken  kr. 90 ...), da blir   

Barnas Turmedalje 2005 tildelt. 
 

Spørsmål?  Kan rettes til: 
Inger:  91841518, Elna: 93403752. 

 
VEL MØTT TIL TRIVELIGE  

GÅTURER!   
Ta gjerne med vannflaske og mat 

 
Arr. Oteren framlag i samarbeid med  
Norges Gang- og Mosjonsforbund 

 

 

Lyst til å bli svøm-
meinstruktør? 

 

FYSAK Storfjord ønsker et breiest mulig  
aktivitetstilbud i Storfjord, og dersom  

det blir nok påmeldte starter et 16 t  
begynnerkurs denne høsten.  

Instruktør Trond Kristoffersen 
(svømmekretsen).  
Avgift: ca. 1.500,- 



 

Nytt om Kabel-TV og  
Bredbånd i Skibotn! 

 
Skibotn kabel-tv-lag har etter avstemning  i  
generalforsamling ytret ønske om at PS-Nor  

forsøker å starte et kommersielt kabel-TV selskap 
i Skibotn. Vi har stilt oss positiv til dette og har 

siden forespørselen arbeidet for å få  
gjennomført en utbygging. 

 

Utbyggingen kan kun realiseres ved å samarbeide 
med Storfjord Aksess og Bredbåndsfylket Troms. 
Vi vil stå for utbyggingen og utleie av bredbånds-

kapasitet til Storfjord Aksess AS.  
Storfjord Data vil i tillegg være vår støttespiller 

på IP-telefoni og datatilbehør. 
 

I løpet av kort tid vil vi tilgjengeliggjøre kunde-
kontrakter både for TV, IP-telefoni og bredbånd, 
og vi håper på at vi vil være velkommen hos de 

fleste beboerne. 
 

Husk at den viktigste samarbeidspart-
neren i dette er Dere selv! 

 

For nærmere informasjon kontakt gjerne 
Tom 901 99 121 eller Eivind 901 10 900 

Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

  

Foreldremøter  
høst 2005:  

 
Tirsdag 6.sept.: Kurs og møte for foreldre-

kontakter og kontaktlærere, kl. 18.00  
Torsdag 15.sept.: Lesekurs for 1. og 2.
årstrinnsforeldre/foresatte, kl. 18.00  

Torsdag 22.september: Foreldremøte for 
mellomtrinnet, 5.-7. årstrinn  

Onsdag 28.september: Foreldremøte for 
ungdomstrinnet, 8.-10.årstrinn  

Torsdag 29.september: Foreldremøte for 
småtrinnet, 1.-4 årstrinn  

Torsdag 13.oktober: Foreldremøte for alle 
foreldre. Revisjon ordensreglement,  

revisjon "Plan mot mobbing" og  
felles gjennomgang av mobbeparagrafen, 

§ 9 i Opplæringsloven  
Onsdag 9.november: Temaforeldremøte 

for alle. Filmer, spill mm og hvordan  
det kan påvirke barn og unge.  

Ekstern foreleser.  
NB! Dato KAN bli endret.  

Sted: ikke avklart  
 
 
 
 
 
 

KOSTYMELAGER  
Skolen tar gjerne i mot klær, vesker,  
smykker, sko mm som kan brukes  

som kostymer.  
 

BELEGG?  
Til lekehuset trenger vi en beleggbit på  

ca 2x2 m. Noen som har det?!  
Ta kontakt på tlf. 777 15500 

 i   fra Skibotn skole 

 

TRIPLE PLAY 

”Kinderegget” med 

alle 3 ønsker; TV/ Radio, 

Internett og Fasttelefon! 

 

Spiren familiebarnehage  
 

har ledig plass på inntil 60 %  
fra og med september 2005. 

Dagene som er ledig er:  
tirsdag, torsdag og fredag. 
Ta kontakt med Liv-Kirsti  
dersom du er interessert. 

Tlf.: 77714592/ 98857779 

 



 

 

 
 

OG 
 
 
 

SKIBOTN – SKIBOTNHALLEN 

 
16. – 18. SEPTEMBER 

 
 
 
 
 
 

Dansegalla:   
Lørdag 17. september kl. 21.00 – 02.00 

 
Dansebandene Rikingan og Saturn  

spiller til dans 
Alle rettigheter 

Pris pr. billett kr. 200,- 
   
 
 
 
 
 

Caravantreff: 
Samarbeid mellom Skibotnhallen A/S og 

Lyngenfjord Caravanklubb 
Camping i området bak  
og rundt Skibotnhallen 
Strøm og sanitæranlegg 

Guidet turer lørdag i populære turløyper 
på 3 eller 5,5 km (nærmere info) 

 
Caravantreffpris: 550.-  

(inkl. 2 dansegallabilletter pr. vogn) 
 
 

Skibotnhallen A/S  
9143 Skibotn 

Tel: 77 71 55 80 – Fax: 77 715 570 
www.skibotnmarked.no       post@skibotnmarked.no 

 
 
 
 

 

FOLKEBAD 2005 
 

Onsdag 17.00 – 20.00 

 
Barn kr. 25,- 

Voksne 45,- 

Familie 90,- 

 
Badevakt tilstede 17.00 – 18.30 

 
Barn under 3 år gratis  
i følge med voksne 

 
BASSENGET VIL KUN VÆRE ÅPENT 

FOR PUBLIKUM ONSDAGER 
 

VELKOMMEN! 

post@storfjord.kommune.no 

 



Storfjordkoret  
 

starter opp med prosjekt 
JULEKONSERT.  

 

Det legges opp til helgesamlinger ca. 1 gang pr. måned.  
Du binder deg bare for dette prosjektet, men vi håper… 

Første samling: lørdag 24.09 kl. 10.30 og  
søndag 25.09 på ”Gamle Lyngenfjord”. 

Vi trenger folk på alle stemmer,  
spesielt mange manns-stemmer. 

Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett! 

 

Storfjord  
pensjonistforening  
 
 
 
 
 
 
 
minner om møtesesongen 

som starter opp  
torsdag den 15. september 
kl. 17.30, Hatteng grillbar. 

 
Gamle og nye medlemmer 

ønskes velkommen.  
Husk å ta med noe  

til utlodning. 
 

Hilsen formannen 

 

Gamle  
Storfjord-bilder  

 
 
 
 
 
 
 
Arbeidet med Storfjord-

kalenderen 2006 er i gang. 
Har du gamle bilder fra 
Storfjord å bidra med,  

hører jeg gjerne fra deg.  
Nå er det særlig behov for 
bilder fra Skibotn-området 
og Vestersida, men bilder 

fra andre områder er natur-
ligvis like interessante. 

  
Du ringer, og jeg komme 

rmed skanneren!  
Men: Det må skje fort, for 
kalenderen sendes til tryk-
king i slutten av september.  

 
Hilsen  

Tore Figenschau  
Tekst & Cetera  

 
Tore Figenschau, Signaldal 1 • 9046 Oteren  

torefi@online.no • tlf 91869132 • signaldalen.no 

 Bygdekinoen 

Onsdag 14. september 
Otertun 
 
 

18.00   Fartsstriper 
     (7 år)   1 t 42 min 
     Am. familiefilm  
 
20.00   The Island 
     (15 år)    
     Am. Sci-Fi     
 

 
 

Les mer om filmene på 
www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen 

Annonser til  
Mangfolderen 

 
 

må være kulturkontoret i   
hende innen den     
10.  hver måned.  

Mangfolderen vil være ute i  
postkassene rundt den  

15.  hver måned. 
 

Kommunal informasjon blir 
prioritert først.  

Andre annonser tas inn etter 
”først-til-mølla”-prinsippet og 

dersom plassen tillater det 
Av kapasitetshensyn vil 
Mangfolderen ha max 8  

sider i framtidige utgaver. 
Vær derfor ute i god tid! 

 
e-post maria@storfjord.

kommune.no 
 

tlf. 777 14 500 (sentral)  
el. 982 89 091 (direkte) 

 i   fra Kulturkontoret 

TLF. 77 71 48 90 

 

 

 


