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 i   fra Storfjord kommune  i   fra Storfjord kommune 

 

KONTORDAG PÅ 
SKIBOTN 

 
 
 
 

Ordføreren har kontordag fredag  
16. november fra 10.00- 15.00 

på samfunnshuset (møteplassen) på  
Skibotn. 

Du er velkommen til å ta kontakt/ møte 
opp for å snakke med ordføreren 

hvis du "har noen på hjerte". 
 

Hanne Braathen 

 

Storfjord kommune 
inngår samarbeid med 

Kredinor 
 

Storfjord kommune har med virkning fra 
midten av november 2007 inngått et  

samarbeid med Kredinor i Tromsø som et 
ledd i arbeidet med å redusere  

kommunens forfalte utestående 
 fordringer. 

 
Samarbeidet innebærer en innskjerping av 

purrerutinene for alle fakturaer der  
Storfjord kommune er avsender. I  

hovedtrekk medfører endringen at det 
ikke lenger sendes purring utover  

Inkassovarsel jfr. Inkassolovens § 9, og at 
det er tilrettelagt automatisk overføring til 

 Kredinor for innkreving, dersom  
betalingen ikke skjer innen den frist som 

er angitt. 
 

Rutineendringen medfører videre at  
eventuell henstand på betaling eller avtale 

om betaling ikke kan påregnes før  
skriftlig søknad om dette er mottatt og 

godkjent av økonomiavdelingen. 
 

Økonomisjefen 

 

Velkommen til det gamle 
Posthuset i 

 Skibotn 
Torsdag 15. november kl. 18.00 

Foredrag ved Hallvard Tjelmeland; ”Posten i 
Nord-Troms gjennom 300 år”   

Salg av kaffe og kaker 
Rastebyhuset vil også være åpent for  

besøkende 



post@storfjord.kommune.no 

 i   fra  legesenteret i Storfjord 

 

FASTLEGE OG KOMMUNEOVERLEGE 
 

Hans-Olav Eriksen er tilbake i sin stilling i Storfjord kommune fra 01.10.07.  
Carl F Wendel har samtidig avsluttet sitt ansettelsesforhold, og Gaute Waldahl overtar  

alle hans pasienter på fastlegelisten og kommunelege II stillingen.  
 

Telefonen og oppusingen på legesenteret 
Legesenteret beklager sterkt forsinkelser og vanskeligheter med å komme gjennom på 

telefon til legene. Legesenteret vil i så måte øke tilgangen betydelig med å utvide  
telefontiden:  

 

Fra 01.11.07 til 31.12.07vil vår telefon 777 14600 være åpen for henvendelser 

fra kl 0830 til 1400, hver dag 

Ved positiv effekt for våre pasienter, vil dette videreføres i 2008.  
 

For øvrig håper vi at rot og bråk under oppussing av legesenteret ikke har vært til  
sjenanse for våre pasienter. Oppussingen har vært et viktig ledd i å øke trivselen for  

pasientene, og for å ivareta taushetsplikten ved kontoret. Dette vil være avsluttet innen 
utgangen av oktober måned 2007.  

 

Fra fysioterapi avdelingen 
Fra midten av oktober begynner rivingen av gamle-bygget på helsehuset der  

fysioterapi-tjenesten har holdt til. Anja Mellum er flyttet til kjelleren på Geotex-bygget 
på Hatteng, fram til nybygget ved helsehuset står klart i løpet av året 2008. Ståle Risto 

har kontor som av tidligere. Telefonnummeret til fysioterapi er den samme som  
tidligere.  

 i   fra Oppvekst– og kulturetaten 
 

SKIBOTN SKOLE – 70 ÅR  
 

Skibotn skole feirer 70 års jubileum i 2007. Dette markeres på skolen  
i hele uke 48.  

Elevaktivitetene denne uka vil bære preg av prosjekter som er tverrfaglige og som skal 
vises fram på Åpen skole,  

ettermiddag/kveld, torsdag 29.november fra kl. 1700 til 19.00. Alle er hjertelig  
velkommen til å komme innom skolen denne kvelden, både tidligere elever,  

foreldre, foresatte og andre. Det vil være ulike typer utstillinger, kafè og ett av  
skolebandene holder huskonsert. 

 
Velkommen på besøk til en ung 70-åring! 



www.storfjord.kommune.no 

 i   fra  Næringsavdelingen 

 

Prosjektet Nordkalotthuset i Skibotn 
 

Storfjord kommune satt i gang våren 2006 en forstudie i prosjektet  
Nordkalotthuset og nå har man kommet et steg videre; forprosjektet ble startet 

opp 1. oktober med en heltidsansatt medarbeider, Riitta Leinonen. Hun arbeider nå med 
å konkretisere de ulike funksjoner og tjenester som Nordkalotthuset kan tilby. I tillegg 

arbeides det med både finansiering og potensielle  
samarbeidspartnere på hele Nordkalotten. 

 
Grunntanken bak ønsket om å etablere et Nordkalotthus i Skibotn, er at dette er et  

sentralt knutepunkt på Nordkalotten. Tradisjonelt sett et møtested for ulike  
mennesker, ulike kulturer og ulike aktører. Styringsgruppen som gjennomførte  

forstudien har satt tre nøkkelord for funksjonene i huset: næring, kultur og  
kunnskap. Nordkalotthuset skal kunne tilby tjenester med grenseoverskridende  

perspektiv for hele Nordkalotten og samtidig være et tilbud for lokalmiljøet. 
 

Ungdomsrådet i Storfjord arbeider nå med sine forslag og ønsker i forhold til 
 Nordkalotthuset og senere vil både lag og foreninger bli invitert til dialogmøter. 

 
Har du ideer og synspunkter, ta gjerne kontakt med Riitta på kommunehuset. 

Hun treffes på telefon 77 21 28 17 eller e-post: riitta.leinonen@storfjord.kommune.no 

 

WELCOME INN HOTEL LYNGSKROA 
Alle som kjører E6 forbi Oteren har sikkert lagt merke til at  

2 nye lavvoer er kommet opp ved hotellet. 
Disse kan leies ut for ulike arrangement både til stedets befolkning og hotellets gjester. 

Lavvoene, som tar 30 og 60 personer, kan brukes samlet eller hver for seg.  
Det er innlagt strøm/lys og sitteplasser m/grue og gassgrill i begge. 

Vi kan bl.a. arrangere grillparty eller andre opplegg for leierne - eller en kan ordne ut selv. 
 

Julematen i Hermanns Bistro starter fra 20. november.  
En kan få 4 ulike typer Julebrikker (ribbe/pinnekjøtt m.v., samt lutefisk) 

servert hver dag fra kl 13.oo til 20.00 helt fram til jul. 
Tradisjonelt stort julebord for i år er nærmest utsolgt. 

Vi har imidlertid enda ledige plasser 23/11 og 7/12, 
samt få plasser ledig 24/11 og 8/12. 

Diskoteket er åpent i forbindelse med julebord alle fredager og lørdager fra 23/11 til 8/12. 
Åpningstid 23.00 – 03.00 m/band og grupper som spiller. 

 
Tlf.: 777 15000 – Fax.:777 15001 E-mail: post@lyngskroa.no www.lyngskroa.no  



 i   fra Driftsetaten 

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

 i   fra Pleie– og omsorgsavdelingen 
 

 

TRANSPORTTJENESTEN FOR  
FUNKSJONSHEMMEDE 2008. 

 
Storfjord kommune administrerer transporttjenesten for funksjonshemmede i  

kommunen, med midler fra Troms Fylkeskommune. Transporttjenesten utføres av 
 drosjene i kommunen, mot en  

egenandel på minimum 10% eller minimum kr.10,00 pr. tur. 
 

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli godkjent som bruker: 
• Varig funksjonshemming på minst 2 år. 

• Betydelige vansker med å benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av  
funksjonshemming. 

Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å være gammel og dårlig til beins og/eller ha dårlige 
 bussforbindelser eller ha lang vei til nærmeste buss - stopp. 

 
Personer som er innvilget transporttjeneste i 2006 må også sende inn ny søknad. De som er godkjent i 

2007 trenger ikke å sende inn en ny søknad. Er du usikker om du må søke på nytt ta kontakt med  
Anne-Lena Dreyer på tlf  982 89142  eller 777 14930 

 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunehuset tlf  772 12800 søknadsskjema ligger også ute på 

kommunens hjemmeside.  
Søknaden sendes: Helse og sosialetaten, Storfjord Kommune 9046 OTEREN. 

 
For nærmere informasjon kan Anne-Lena Dreyer kontaktes på  

tlf. 777 14930 / 982 89142 

 
Søknadsfrist: 08.12.07. Det gjøres oppmerksom på at søknadsskjemaet inneholder en spesifikk del 

som må utfylles av primærlegen før søknaden sendes inn.    
 

 

Storfjord brann og redning 
 

AKSJON BOLIG-
BRANN 

 

I uke 49 fra 3.12 til 7.12 
vil en del husstander få besøk av brannvesenet 
ang. kontroll av røykvarslere, pulverapparater, 
rømningsveier, el-anlegget, skjøteledninger. 

Hatteng området og deler av Skibotn og Kitdalen 
 

Eventuelt spørsmål ring 98289112 

Leif Larsen 

 

Husk julebord på  
Elvevoll  

Oppvekstsenter 
 
 
 
 

Lørdag  24. 11. 2007  Kl. 19.30 
 

  Påmelding innen 17. nov. til 
Frank Dreyer på tlf. :  

777 14259/ 916 22491 



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

 

FYSAK  
Storfjord 

 

Premieutdeling   
            

Var du en av dem som deltok i årets 
 postkassetrim? Venter du på premien din?  

Vi inviterer deg til premieutdeling  
torsdag 22. november kl. 19.00,  

Kommuneshuset. 
 

Alle som deltok får ei drikkeflaske med  
FYSAK-logo på. I tillegg får de tre  

hovedvinnerne av hver sin klasse en større  
premie for innsatsen. 

 
Vi håper flest mulig tar seg tid til å komme for å 

bli gjort litt stas på. Vi serverer frukt, kjeks, 
juice og kaffe. Samtidig orienterer vi om  

planene for neste år (5 på topp osv) og tar imot 
innspill fra dere som har vært aktive i 2007. 

 
Vel møtt!  

 

 

Storfjord Idrettslag 
 

Inviterer spillere og familie til Årsfest på Lyngskroa  
lørdag 17. november  

Kl. 13.00 -15.00 for alle barn og ungdom i alderen 0-16 år hvor det bla. vil være  
underholdning, utdeling av diplomer og servering. 

Kuvertpris; Gratis. 
Kl. 19.00 for voksne med festmiddag, underholdning og dans med ”Dagfinn og Kjell” 

Kuvertpris; Kr. 300,- pr person. 
 

Bindende påmelding for både barn og voksne til Malvin tlf. 48025680 el. 
e-mail: malvin@storfjord.net innen 14. November 2007 

 

 

 ...Toneshus... 
 v/Tone Figenschau Seppola. 

Tlf: 911 82 488 
 
 
 

 
 
 

Gavekort 
Øreakupunktur etter 
 dr.Nogier¨s prinsipp 

Fotsoneterapi 
Massasje 

Posturologi 
 

Åpningstider; 
Mandag   etter avtale 
Tirsdag     14-21 
Onsdag     12-15 
Torsdag    12-15 

Andre dager og tider etter avtale 
 

Drop-in sol, 
alle dager mellom kl 10-21. 

  

Velkommen til helse og  
velværebehandlinger. 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

Til informasjon... 
 

Gründergruppa ble etablert 07.februar 2007. Bakgrunnen for  
etablering var en henvendelse fra Odd Geir Fagerli om manglende  

satsing på gründing i vår kommune. Ordfører Hanne Braathen innkalte til åpent 
møte den 7. februar.  

Møtet avsluttet med et ønske fra kommunen om å øke satsingen på  
gründervirksomhet, og det ble satt ned en gruppe, Gründergruppa.  

Gründergruppa har i samarbeid med næringsmedarbeideren som mål å legge til rette for 
gründere som ønsker å starte med en eller annen form for næringsvirksomhet i  

kommunen. Grundergruppa har innkalt til flere åpne møter for å  
komme  dialog med de som har startet eller ønsker å starte opp med  

næringsvirksomhet. 
 

Det er etablert en Nettverkskredittgruppe som resultat av gründergruppas  
aktivitet. Nettverkskredittgruppe er finansiert gjennom Innovasjon Norge, og har som 

hensikt gjennom en gruppeprosess å komme fra til etablering, utvidelse eller annet for de 
som deltar i en slik gruppe. Det er mulighet for å etablere flere slike grupper i Storfjord. 
Gründergruppa har også lokaler stående klare til bruk i Kompetansebygget for gründere 

som trenger lokaler for å starte opp. 
 I tillegg har gründergruppa fått innvilget 30.000 kroner til såkorm middler for gründere 

i oppstartsfasen som får uforutsette utgifter. 
Gründergruppa har vært i Dyrøy kommune på besøk for å lære av deres 

 erfaringer med gründersatsing. Dyrøy kommune har vært kjent i mange år for å gjøre det 
godt med tanke på gründersatsing. Dette ble et hyggelig og givende møte, og vi ble  

invitert til videre samarbeid. 
Gründergruppa jobber nå med å lage en handlingsplan for gründersatsing, og vil bruke 
tiden frem til jul til dette arbeidet. Det vil  i løpet av nyåret komme egne «gründersider» 

på kommunens hjemmeside der møtereferat m.m  vil 
 legges ut.  

 
Dersom du har spørsmål eller gode ideer ta gjerne kontakt med  

næringsmedarbeider John Egil Ottosen, tlf 
eller e-mail; john.ottosen@storfjord.kommune.no 

 
Vennlig hilsen 

Gründergruppa. 

Jentelunsj 
på Borgen, lørdag 17.nov. kl. 11.00 
Tema: "Er jeg god nok for Gud?" 
Jenter i alle aldre er velkommen! 



post@storfjord.kommune.no 

 

 
 
 
 
 

inviterer til 
 

TOVE KURS 
16 timer. 

 

Med tema «toving av små ting» 
(engler av silke og merinoull, hjerter,  
smykker, dompapper, brosjer m.m). 

 
Kurslærer er Solveig Kongsli, fra 

Tromsø Husflidslag.  
Hun har lang erfaring med toving 

 og har en rekke kurs bak seg i ulike tove 
teknikker. 

 
Tid; Fredag 23, lørdag 24 & søndag 25 

november  
 Oppmøte kl 18.00 på fredag. 

Sted; Hatteng Skole,  
håndarbeidssalen 

Pris; kr 600,- eksl.matriell  
(fås kjøpt på kurset for kost pris.) 

 
Bindende påmelding innen 19.11 

til  
Møyfrid Ryeng, tlf 777 14 678 

Tone Seppola tlf 91182488 

 

Velkommen til  Kurs i 
Smiteknikk  

i Smia på Skibotn  
Markedsplass 

 

1. kurshelg: 23. og 24. november 
2. kurshelg: 30. november og 

 1. desember 
 

Fredag  kl. 17.00 – ca. 21.00 
Lørdag  kl. 15.30 – ca. 21.00 

 
Kursholder er Hans Erik Olsen .  

Det vil bli avholdt 2 kurs, hvert med 2 
kursdeltakere. Formålet med kurset er at 
deltakerne skal lære seg grunnleggende 

bruk av smia og smedens verktøy. Ellers vil 
kursinnhold og lengde på kursdagen tilpas-
ses kursdeltakerne. Kursavgift er kr. 500 pr. 

deltaker. 
 

Påmelding til Nord-Troms Museum  

 tlf. 97 55 83 36 

 

Lys i mørketida…. 
 

Storfjordkoret sammen med  
kulturskolens  

barnekor og solister 
lager julestemning med flott adventskonsert i 

Storfjord kirke 
Lørdag 1. desember 2007 

Tidspunkt: Se plakater på oppslagsstedene. 
Velkommen ! 

Arr.: Storfjordkoret 

 

STYRKETRENING 
 
 
 

Hver mandag på Hatteng skole
(gymsal) kr. 25,- pr gang. 

Ta med liggeunderlag. 
Treningen passer for alle. 

Vel møtt! 
 

Hilsen Anita H. M. Hansen 



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

 Bygdekinoen 

Torsdag 29.11.07 
Otertun 
 

18.00   Shrek den Tredje 
     (alle)   1 t 33 min 
     no. versjon  
 

20.00   Varg Veum–  
             Bitre blomster 
     (11 år)   1t 36 min 
     Norsk thriller 
 
NB! Lørdag 08.12.07 

 
18.00 Det gylne 
          kompasset 
 
  

Les mer om filmene på: 
www.bygdekinoen.no 

Annonser til  
Mangfolderen 

 

må være kommunen 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 
 

Obs!! 
Ny e-post adresse!! 

 

e-post toril.osvaldsen 
@storfjord.kommune.no 

 

tlf. 777 14 500 (sentral)  
el. 982 89 099 (direkte) 

 i   fra Storfjord kommune 

 

Førjulskos/julemesse  
 
 
 
 

Brunes i Signaldalen. Lørdag 8. desember  
mellom kl. 13.00-17.00.  

 
Kafé med salg av kaffe, kaker, julegrøt.  

Salg av diverse håndarbeide, julebakst, lefser og  
flatbrød. Dessuten selger vi CDer av den 
 lokale kantelespilleren Sigmund Fossen.  

Selges ingen andre steder! 
Underholdning. 

Hundekjøring dersom vær og føre tillater det.  
 

Arr. Signaldalen bygdelag. 

 

 

JULEMESSE 
 

Lørdag 1. desember på skytterhuset, Brenna 
åpningstid fra kl 10.00 til kl 16.30 

 
Vi kan friste med: 

Lefser og andre julekaker, hjemmevevde matter 
dukkeklær, smykker,  adventskranser, julekort og andre 

kort, 
glassprodukter, lester og votter 

+ mye annet. 
Du vil finne det meste som du trenger til jul. 

 
I kafeèn finner du kaffe, gode kaker og middag 

hele dagen 
 

Arrangør:Storfjord skytterlag 




