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FULLDISTRIBUSJON 

Storfjord kommune – telefon 772 12800 – telefaks 772 12801 

 i   fra Storfjord kommune 

 

Storfjord kommune 
har fått nye  

telefonnummer 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hovednummer 772 12800 

Faks   772 12801 
 

Hatteng skole 772 12944 
Elvevoll skole 772 12959 

 
Brukertjenesten 772 12860 

Jordmor  772 12919 
Helsesøster  772 12910/12911 

 
I en overgangsperiode vil de gamle 

 nummerene fungere. 
Mer info i neste mangfolder, inntil da blir 

endringer lagt ut  
på kommunens hjemmeside  
www.storfjord.kommune.no 

 
 
 

 

 

 

 

 

Jeg ønsker alle i Storfjord  

en riktig god og fredfull jul  

og et framgangsrikt og godt nytt år ! 

 

Hilsen 

Hanne Braathen  

Ordfører 

 

Storfjord kommune 
 ønsker alle sine  

innbyggere ei 
 riktig god jul og et  

godt nytt år! 



post@storfjord.kommune.no 

 

JULETREFEST 
 
 

Vi ønsker små og store hjertelig 
velkommen til juletrefest i Skibotnhallen 

mandag 17.12.07 kl. 1730 - 2000. 
Underholdning av elever ved 

 Skibotn Skole. 
 

Salg av: kaffe, kaker, brus. 
Loddsalg. 

Nissen kommer også. 
 

Arr. FAU Skibotn Skole 

2. og 7. klasse. 

 

 

Møteplassen på Skibotn 
 

Torsdags kafe 
Siste dag før jul 13.12.07 

Oppstart 03.01.08 
De som har behov for henting/bringing 

Ring 982 89 068 
 

Møteplassen på Valmuen 
 

Siste dag før jul 19.12.07 
Det blir servert gode kaker og rundstykker 

Henting/bringing 77714833 
Oppstart 02.01.08 

Vi som jobber på møteplassene ønsker alle våre gjester 
 

God jul! 
 

Ellen, Gunn og Ann-Mari  



www.storfjord.kommune.no 

 
 
 

 
 

 
JULETRE i furu 

 
Rimelige juletrær i fure får du  
kjøpt i vår avdeling på Oteren! 

 
Vi har også julegavetips for deg  

som ikke har funnet den  
spesielle gaven! 

 
Tlf. 77714855 /906 74100 

 
 
 
 

 
LYNGENFJORD

ASVO

 

JULETREFEST 
 
 
 
 
 
 

På Hatteng skole  
fredag 21.desember  

kl. 17.00. merk datoen 
 

Det blir underholdning, gang rundt  
juletreet, loddsalg og selvfølgelig 
kommer nissen med gave til barna. 

 
Salg av kaffe og kaker. 

 
Hilsen 6.klasse 

 

 

Storfjordkalenderen 2008  
 

Kalenderen er fremdeles til salgs i butikkene i Storfjord.  
Den ideelle julegave!  

Sikre deg ett eller flere eksemplarer før opplaget tar slutt!  
 

 
 



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

 Storfjord folkebibliotek 

 

Åpningstider i jula.  
 

Hovedbiblioteket, Hatteng: 
Fredag, 21. og mandag, 24. kl. 9-12, fredag 28. kl. 10-14. 

Vanlig åpningstid fra onsdag, 2. januar i 2008. 
 

Skibotn filial:  
Siste åpningsdag før jul er torsdag, 20. kl. 17-19. 
Første åpningsdag  i 2008 er torsdag, 3. januar. 

 
 
 

God jul og godt nytt år! 

 

Nå tennes tusen julelysNå tennes tusen julelysNå tennes tusen julelysNå tennes tusen julelys    
Det stråler rundt vår jordDet stråler rundt vår jordDet stråler rundt vår jordDet stråler rundt vår jord 

 

 
                FYSAK Storfjord 

 

Postkassetrim 2007 
 

Kulturkontoret har noen få premier  
liggende igjen. Er du en av dem som 
deltok i årets konkurranse, men som 

ikke har fått årets drikkeflaske kan du 
ta kontakt med kulturkontoret  

på tlf. 77 21 28 00. 

 

 
 
 

 
Fagforbundet Storfjord ønsker alle sine 

medlemmer  
god jul og godt nytt år! 

 
Les mer om oss på 

www.fagforbundet.no/storfjord 
 

Ønsker du å motta informasjon fra  
Fagforbundet Storfjord på e-post, 

 ta kontakt på 
e-post fagforbundet.storfjord@c2i.net 

telefon 777 14688 el. 918 66 347 



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

 

Årsmøte 
 Storfjord  

Næringsforening 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alle næringsdrivende i Storfjord kommune inviteres 

herved til gjenoppstart av  
næringsforeningen. 

 
Dato:   21. januar 2008,  kl: 19:00 

 
Sted:   Lyngskroa  

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder og  

referent 
3. Orientering av  

interimstyret 
4. Godkjenning av vedtekter 

5. Regnskap 
6. Budsjett 

7. Innkomne saker 
8. Valg 

 

Saker som ønskes behandlet må være innsendt til 
 Rune Aabrekk,  

mail: rune1step@yahoo.com  
innen 10 januar 2008 

 
Det serveres kaffe og vafler. 

 
                                  Internstyret 

  

Sense 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-din økologiske frisør- 

Dame- og herrefrisør på  
Skibotn i bankbygget 

 
Åpningstider: 

Man-tirs-fre: 0900-1545 
Onsdag: Stengt 

Torsdag: 1200-1900 
Lørdag: 1000-1400  
Åpent oddetallsuker  

(47-49-51) 
 
 

Stikk innom eller bestill time 
på tlf 9289 9143 

 
Ønsker alle ei riktig god jul! 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

 
 
 
 
 

Årsmøtet 2008  
 

avholdes søndag, 27. januar, kl. 13.  
Forslag til saker som medlemmene vil ta opp, må sendes/ leveres styret 

 innen 27. desember 2007.  
Valgkomitéen kan nå begynne sitt arbeid med å finne nye kandidater til vervene. 

 
Storfjord kabel-tv-lag 
Marianne Langånes 

leder 

 

JULETRÆR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil også i år ta inn et parti med  
edelgran, 

men på grunn av prisøkning på ca 20 % 
fra leverandør, 

så vil trærne i år koste kr. 400,00 pr. stk. 
 
 
 

 

 

Terje M. Olsen 

777 14672 / 95125755 / 41670491 

 

 

 

"Stedsnavn i Storfjord" 
av Roald A Larsen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julegavetipset til den som har alt? 
 

Roald A Larsen har siden 1980 samla inn 
stedsnavn i Storfjord. Samlinga er nå å få 
kjøpt i innbundet utgave, og er på omlag 

300 sider med til sammen 2704  
stedsnavn.  

 
Boka er til salgs hos Kulturkontoret  

for kr. 250,.  
(Evt. porto kr. 115,- kommer i tillegg.) 



post@storfjord.kommune.no 

 

Advendsttida på Vestersida. 
 
 

Bygdeutvalget på Vestersida ønsker å invitere alle som har lyst til å delta sammen med 
oss til følgende samvær på vestersida. Dette er gode  

anledninger for voksne og barn å oppleve advendt- og juletid sammen i vårt vakre  
landskap. 

 
Onsdag 12.des  Jule-kake-bake-kveld  kl. 18.00 – 21.00 på  

Elvevoll Oppvekstsenter. 
               Kontakt Tove E Dreyer, tel 77714259 

 
Søndag 16.des  Lavvokaffe ved Elvevoll Oppvekstsenter kl. 18.00 – 19.00 

 
Lørdag 22. des  Solsnur-dagen, Stort bål på Råanesset, 18.00-20.00 

 
Onsdag 26.des,   2.juledags marsj, Elvevoll oppvekstsenter, start  kl. 13.00- 14.00, 

Storeng Steindal Trim 
 

2.juledag   Liten kiosk.    Kontakt Tormund Kristiansen, tel 777.14230 
 

Romjula, en dag Fakkeltog på Elvevoll, væravhengig, kontakt  
Roger Heiskel, tel 777 14215 

    Nissetog /daban på Elvevoll, væravhengig, kontakt Roger Heiskel 
 

Mandag 31.des Nyttårsaften  Fakkeltog i Steindalen, kl. 20.00.  
Ta med spark hvis sparkeføre. Kontakt Tormund Kristiansen 

    
 Lysarrangement i Råasida, Elvevoll kl. 12.00  
    Tenning av Nyttårstall i Råasida  kl. 22.00 

    Tenning av  Nyttårstall i Steindalen  kl. 22.00 
 

Alle er vel møtt. Alle må ta med event mat og drikke.  
Vi ønsker alle ei Trivelig og Koselig advents - og juletid. 

 
Hilsen trivselgruppa, Anne D. 

 
  www.vestersia.no  



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

 Bygdekinoen 

Kommende filmer på 
Otertun i januar 
 

 
Surf`s up (norsk tale) 

Aldersgrense alle. 
Animasjon/ familiefilm 

 

 
Kautokeino opprøret 

11 år 
Drama 

 
  

 
 

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. 772 12800 (sentral)  
el. 982 89 099 (direkte) 

 i   fra Storfjord kommune 

 

 

Turkart for  
Lyngenhalvøya 

 
Kartet er et samarbeidsprosjekt 
 mellom kommunene Lyngen,  

Storfjord, Tromsø og Balsfjord, og 
dekker hele  

Lyngsalpan landskapsvernområde med 
tilliggende  

områder i de fire kommunene.  
Kartet er i et materiale som er velegna for turbruk,  

og har den fordelen at hele området er å finne på samme 
kartblad. I tillegg til kartet, er det tatt med 

 litt informasjon om  
verneområdets natur og geologi.  

 
Kartet koster kr. 140,- og er å få kjøpt  

på Kulturkontoret, Skogmesteren kontor,  
i tillegg til andre  

utsalgssteder i de aktuelle kommunene.  

 

Norgespremiere 
 

på storfilmen  Kautokeino opprøret på Otertun  
fredag 18.01.2008. 

 
Se nærmere annonsering. 

 
 

Nå er den hellige timen,  vi står i stjerneskinn 
 

Og hører klokkene kime,  nå ringes julen inn 



 

Hva skjer på  
Elvevoll  
i desember? 

 
 

 
 
 
 
 

Søndag 17. des.: Kl. 17.00 
(skittensøndag)  

Vi synger jula inn 
Møtes i lavvoen 

 
Torsdag 22. des.: Kl. 18.00 

Vi feirer solsnuardagen 
Bålkaffe i gapahuken 

 
Onsdag 27. des.:  

Nissemarsj 
 

Torsdag 28. des.: Kl. 17.00 
Fakkeltog – buljong 

Vi starter fakkeltoget fra Roger og 
går til Ninni og Atle i Råa, her serve-

res buljong. 
 

God jul og godt nyttår! 


