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Storfjord kommunestyre har vedtatt  

lokal forskrift om feiing og tilsyn med  

fyringsanlegg i boliger,  

fritidshus og hytter 13.12.2006.  

 

Forskriften trådte i kraft 1.1.2007.  

Forskriften innebærer at det skal foretas  

behovsprøvd feiing og tilsyn i alle boliger,  

fritidshus og hytter med ildsted etter en plan  

utarbeidet av brannsjefen.  

 

Feierforskriften er kunngjort i sin helhet  

på kommunens hjemmeside.  

Dersom noen ønsker å få kopi av  

feierforskriften, bes det om at melding  

om dette blir sendt til  

Storfjord kommune, 9046 Oteren. 

1-2007 

FULLDISTRIBUSJON 

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

Ny redaktør for 
Mangfolderen 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fra og med januar blir  

Mangfolderen redigert av  

sekretær Anne-Mette Lind.  

 

Ny e-postadresse er:  

 

anne.mette.lind@storfjord.

kommune.no 

 

Tlf.nr. 98289061/ 

77714500 

 

 

 

 

 

 i   fra Storfjord kommune  i   fra Driftsetaten 



 

post@storfjord.kommune.no 

Det er du selv som er ansvarlig hvis det elektriske ut-
styret og installasjonene ikke er i forskriftsmessig 
stand. Er du usikker, ta kontakt med en autorisert 
installatør. 
 

Elektrisitet, sikkerhet og uvett 
Allerede i 1930-årene ble det bestemt at alt installa-

sjonsarbeid skulle utføres av autoriserte installatører. Li-

kevel er elektrisiteten fortsatt en hovedårsak til brann og 

branntilløp. 

I dag har man vanligvis et antall elektriske apparater, 

varmeovner, lamper etc. i enhver bolig. I de senere år er 

det lempet noe på forskriftene, slik at man nå selv har 

lov til å utføre en del enkle arbeider på utstyr med løs 

ledning som ikke betraktes som en del av den faste in-

stallasjonen. Arbeidet må gjøres ordentlig, slik at det 

ikke medfører fare for brann eller andre skader. Brudd 

på reglene kan medføre straffeansvar samt redusert utbe-

taling av forsikringsbeløp ved eventuell ulykke eller 

brann. Det faste opplegget er fortsatt den autoriserte in-

stallatørs enemerke, og likeledes 2-polede støpsler for 

over 25 A (ampere) med og uten jording. Det samme 

gjelder alt utstyr i forbindelse med 3-polede anlegg.  

 

Dette har du lov til å gjøre selv 
Men gjør det ordentlig, slik at det ikke oppstår fare! 

 

• Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og 

stikkontakter, men ikke selve den veggfaste de-

len. 

• Montere og skifte varmeovner dersom de har be-

vegelig ledning og støpsel. 

• Kople til eller skifte topolede støpsler i bevegelig 

ledning til og med 25 A, med og uten jording. 

• Kople til eller skifte topolede skjøtekontakter og 

apparatkontakter til og med 16 A med og uten 

jording. 

• Kople til og reparere lampetter, bordlamper etc. 

med bevegelig ledning, og også brytere på led-

ningen. 

• Kople til og skifte lamper som henger i takkrok e.

l., tilkoplet med støpsel/stikkontakt, kronklem-

me eller "sukkerbit", dersom ikke lampene er å 

betrakte som en del av den faste installasjonen. 

Det må være strekkavlastning på selve lednin-

gen, slik at kontaktene ikke belastes fysisk. 

• Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isole-

rende gulvdekke. 

 

Finner du ikke beskrivelse her av det arbeidet du had-
de tenkt å gjøre? Da er det sannsynligvis et arbeid du 
ikke har lov til å utføre selv. Ring i stedet til en autori-
sert installatør. 
 

 
 

Ledningstyper du selv kan få kjøpt 
Det finnes tre vanlige lette plastisolerte ledninger for 

lampetter etc: 

 
• PL og PLH. Denne er oval, fås i flere farger, og 

har to 0,75 mm2 ledere. Den kan brukes for 

lampetter, bordlamper og for lysarmaturer med 

vekt opptil 1,2 kg som henger i ledningen (med 

strekkavlastning). Den kan ikke brukes som 

skjøteledning eller for håndlamper.  

• PLH. Denne ledningen er rund, fås i flere farger, 

og kan i tillegg til to 0,75 mm2 ledere også ha 

jordleder (gul-grønn). Bruksområdet er som for 

PL. 

• PM. Denne er middels sterk, og fås i ulike farger. 

Den har to ledere på 0,75 mm2 eller 1,0 mm2, 

og fås med eller uten jordleder (gul-grønn). 

0,75 mm2- utgaven har samme bruksområde 

som for PL. 1,0 mm2- utgaven kan også brukes 

for skjøteledninger og for lysarmaturer med 

vekt opptil 3 kg som henger i ledningen. Den 

kan ikke brukes for håndlampe. 

For løst feste på vegg av PL, PLH og PM kan 

man få kjøpt spesielle stifter med plastklam-

mer. 

 

Av middels sterke plast- eller gummiisolerte ledninger 

finnes det fem varianter: 

 

• PMH. Denne er plastisolert, rund og fås i ulike 

farger. Den har to ledere på 0,75, 1,0 eller 1,5 

mm2, med eller uten jordleder. 0,75 mm2-

varianten har bruksområde som for PL, men 

kan også benyttes for lysarmaturer på opptil 2,0 

kg som henger i ledningen. 1,0 mm2-varianten 

kan brukes for skjøteledninger og armaturer på 

opptil 3 kg som henger i ledningen. 1,5 mm2-

varianten kan bære hengende armaturer opptil 

4,5 kg. 

• NMH. er gummiisolert, rund og vanligvis sort el-

ler grå, med to ledere på 0,75, 1,0 eller 1,5 

mm2, med eller uten jordleder. 0,75 mm2-

varianten har bruksområde som for PL, mens 

1,0 og 1,5 mm2-variantene har bruksområde 

som for PMH. 

• NMHO. er gummiisolert og oljebestandig, er van-

ligvis sort og ellers som NMH. Bruksområdet 

er som for NMH, men den kan også benyttes 

utendørs og for håndlamper. 

• NMHVO. er som NMHO, men har større slite-

styrke, Bruksområdet er som for NMHO. 

 

NMHVR. er slitesterk, gummiisolert, værbestandig, 

vanligvis sort og for øvrig som NMH, og har bruksom-

råde som for NMHO. 

Artikkel 3 av 4 

Bruk el-vett i hjemmet  
av elektroinstallatør Roy Mortensen, Elektro Nor as Skibotn 



 
I Storfjord er det politisk vedtatt at NAV- 
kontoret skal ligge på Oteren, og at nåvæ-
rende bygning som rommer helsetjenesten 
og sosialkontoret skal bygges ut til også å 
romme den nye NAV-tjenesten. Loven gir 
kommunene stor frihet til å tilpasse tjenes-
ten til lokale forhold og etter lokale behov. 
Det er blant annet dette som er en oppgave 

for arbeidsgruppa å vurdere og å forslå 
overfor de som skal vedta det lokale tilbu-
det. Senest innen 30.6.2008 skal den nye 

NAV-tjenesten være på plass. 
 

Kommunene Balsfjord, Storfjord og  
Lyngen har gått sammen om en felles  

prosjektleder for NAV-arbeidet. Under-
tegnede er ansatt som felles prosjektleder 
for de tre kommunene og vil komme med 

jevnlig informasjon om fremdriften i  
arbeidet. NAV-arbeidet angår ikke bare 

etatene, men vil være et sentralt tiltak for 
hele kommunens befolkning. 

 
Elling Vatne 
Prosjektleder 

 SØKNADSFRISTER 
OPPVEKST– OG KULTURETATEN 

 

             Forhåndsinformasjon: 
 

Søknadsfrist for hovedopptak i kommunale og private barnehager, skolefritidsordning 
(SFO), sommerplass SFO og i barnehage, og innskriving av elever til 1.årstrinn i  

grunnskolen er 01. mars 2007. Nærmere informasjon vil etter hvert komme i  
dagspressen, i februarutgaven av Mangfolderen og på Storfjord kommunes hjemmeside. 

 
NAV – er en statlig vedtatt reform som går 
ut på en samordning av trygdekontorene, 

arbeidskontorene og de kommunale sosial-

kontorene. Det skal være et NAV-kontor i 
hver kommune. Målsettingen er at det skal 

bli en helhetlig og effektiv arbeids- og 
velferdsforvaltning som blir enklere for 

brukerne og som er tilpasset brukernes be-
hov. Hovedmålsettingen i loven er at 

NAV-reformen skal bidra til sosial og øko-
nomisk trygghet - hvor flere er i arbeid og 

aktivitet og færre på stønad. 
 

I Storfjord er arbeidet med NAV-reformen 
kommet i gang. Det er oppnevnt en ar-
beidsgruppe hvor de tre etatene, Nav-

arbeid, Nav-trygd og sosialkontoret er re-
presentert. Det arbeides nå med å få opp-
nevnt en brukerrepresentant til arbeids-

gruppa. Siden hensikten med reformen er 
at den skal være brukerorientert, vil bru-

kerperspektivet vil gå som en rød tråd 
gjennom hele reformarbeidet. 

 
 

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Storfjord kommune 

Hva er NAV? 

 i   fra Oppvekst– og Kulturetaten 



 

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2007 
 

Vedtatt av Storfjord kommunestyre i sak 61/06 
 
Kommunale avgifter, gebyrer, betalingssatser mm økes generelt med 1,75 % hvor det 
ikke er vedtatt andre satser. 
 

Følgende  avgifter og gebyr endres slik: 
Husleie kommunale boliger økes med konsumprisindeksen 2,8 %. 
Tilknytningsgebyr (engangsgebyr ved tilkobling) for vann og årlige vanngebyrer økes 
med 6 %. 
Tilknytningsgebyr (engangsgebyr ved tilkobling) for avløp og årlige avløpsgebyrer 
økes med 5%. 
Feiegebyret økes med 10%. 
 

Barnehage/ Skolefritidsordning (SFO) og musikk/kulturskolen: 
Barnehagesats fulltidplass      kr. 2330,- 
SFO fulltidsplass      kr. 1400,- 
Musikk og kulturskole fulltidsplass    kr. 1526,- fra 01.08.07 
 

Renovasjon og slam: 
Renovasjonssatsene øker med 6% i samsvar med forslag fra Avfallsservice.   
Kompost og miniabonnement 140l dunk, inkl mva.  kr. 2328,75 
Standardabonnement 240 l dunk  ”  kr. 2727,50 
Storabonnement 340l dunk   ”  kr. 4083,75 
Fritidsabonnement    ”  kr.   728,75 
Slam inntil 4 m3 
 -tømming hvert år   ”  kr. 1365,00 
 -tømming hvert 2. år   ”  kr.   682,50 
Slam fritidsboliger 
 -tømming hvert 3. år   ”  kr.   455,00 
 -tømming hvert 4. år   ”  kr.   341,25 
Slam pr. m3     ”  kr.   357,50 
Byttegebyr     ”  kr.   312,00 
                                                                                               

                                             

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

 i   fra Storfjord kommune 



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

 

FYSAK  
 

Info fra Storfjord fysioterapi: 
 

 

 

 

 

 

 
Bassengtreningen på LHL startet  

tirsdag 9.1.2007 kl. 16.00  
 

Fysiotrim på Hatteng skole startet  
torsdag 11.1.2007 kl.19.00. 

 
Ledige plasser  

 

For informasjon  
Ring 77714870 eller 97753405. 

 

AEROBIC 
 
 
 
 

 

Oppstart aerobic  
 

mandag 15.januar kl 1900 
på Hatteng gymsal 

 
Pris kr 45,- 

(kr 20,- for personer  u/18 år) 
 

VEL MØTT! 
 

Areobicinstruktør Anita Hansen 

 

UNGDOMMENS  
KULTURMØNSTRING  

I STORFJORD 2007 
 

LØRDAG 17. FEBRUAR  
Alle ungdommer i alderen 10 – 20 år kan 

delta med forskjellige innslag som;  
musikk, dans, teater, film, bilder og andre 

utstillingsgjenstander, dikt, akrobatikk, 
sirkus m.m. For mer informasjon om  

ukm se www.ukm.no.  

Påmeldingsfrist: 05. februar! 
 

Deltakere må også holde av ettermiddag / 
kveld fredag 16. til tekniske prøver. 

 

UKM - kurs og øvinger: 
 

20. – 21. januar Hatteng skole  

 Fotokurs trinn 2 
For de som deltok på trinn 1 før jul. 

 

27. januar Hatteng skole  

Breakdance trinn 2 
For de som deltok på trinn 1 før jul 

 

27. og 28. januar Skibotn skole  

Filmkurs for interesserte i alderen 10–20 
Instruktør fra Tvibit i Tromsø.  

 

Påmeldingsskjema blir delt ut på skolene 
og kan i tillegg fås ved å kontakte  

Line på tlf. 98289092 eller  
e- post til line@storfjord.kommune.no  

 

03. februar Hatteng skole  

Åpen ukm-øving for alle interesserte  
Her kan de som ønsker det få veiledning 
av kulturskolens lærere, og få prøve sitt 

innslag på scenen med lyd og lys.  
Påmelding: E-post til line@storfjord.

kommune.no  
 

Hvis det blir mange interesserte er det 
”først til mølla- prinsippet” som gjelder. 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 
 

Møteplassen  
på Valmuen  

 

er åpen hver  
onsdag kl 10.00-14.00 

 
Snekkeravdelingen er åpen  

for de som vil snekre. 
 

Annen hver onsdag 17.01.07, 
er det Sangkafe  

”Frem fra glemselen” 
 

Salg av kaffe og vafler 
Loddsalg 

 

Velkommen! 

 
 

 
 
 
 

Møteplassen  
på Skibotn 

 
Starter opp så snart vi har 

egnede lokaler 
(i løpet av jan./febr.) 

 
Vennlig hilsen 

Ellen og Ann-Mari 

 i   fra Møteplassen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No har skreien kommet igjen  
så vi lager til møljekalas  

 

På  
Elvevoll Oppvekstsenter 

Lørdag 3.februar- 07 kl. 19.30 
 

Pris pr. person kr.200.00    
 

Musikk: Ronny Hartviksen 
 

Ta med godt humør og kom 
 

Bindende påmelding  
innen 28.januar til: 

 

Frank Dreyer  
Tlf.:777 14259/ 916 22491 

 

Sissel Steinlund  
Tlf.:777 14282/ 930 95650 

 

VELKOMMEN 

Arr.: Vestre Storfjord Lysløypelag 

 

 

Privatpersoner, lag og foreninger  

og bedrifter i Storfjord  

annonserer gratis  

i Mangfolderen. 

 



 

 
 
 
 

TEMAKVELD 
 

Tema: Broderi v/ husflidskonsulent  
Petra-Mari Linaker 

 
Foredrag om broderi gjennom tidene. 

Kaffepause / utlodning. 
Brodering – ta gjerne med eget broderi. 

 

Onsdag 14. februar kl. 18.00 – ca 21.00  
på Lyngenfjord 

 

Velkommen ! 
 

Hilsen Hatteng husflidslag 

Møyfrid Ryeng 

 

post@storfjord.kommune.no 

 

Storfjordkoret  
 

starter opp igjen  
med øvinger etter juleferie. 

 

Tidspunkt:  
Torsdager kl.19.30 

 

Sted: ”Gamle Lyngenfjord” 
 

Programmet for våren er å jobbe  
videre med 60/70-talls prosjektet. 

Dette krever mange stemmer, så vi  
utfordrer sangglade kvinner og menn, 

”gamle” og nye sangere -  
til å være med på et trivelig og artig 

prosjekt. 
 

Velkommen! 
 

Styret v/Anne-Marie Nilsen 
Tlf.:77715392/41493321 

 

Samiskkurs i Storfjord  
 
 
 
 
 
 
 

Samisk Språksenter arrangerer  
kveldskurs  

i samisk i Storfjord med oppstart  
mandag 29. januar.  

Nybegynnerkurs eller  
videregående kurs,  

etter påmelding.  
 

Det er ingen kursavgift, men deltagerne 
betaler undervisningsmateriell.  

Kursene avholdes i samarbeid med  
Samisk Studieutvalg.  

 
Påmeldingsfrist onsdag 24 januar  
til Samisk Språksenter, Kåfjord,  

tlf 77716380 eller  
spraksenteret@kafjord.kommune.no. 

 
 

Sámegiel kursa Omasvuonas 
Sámi Giellaguovddáš lágida  

eahketkurssa sámegielas Omasvuonas. 
Vuosttáš geardi lea  
mánnodaga 29.1.  

Álgokursa dehe joatkkakursa  
dieđihemiid mielde. 

 

Ii leat kursadivat, muhto oasseváldit 
fertejit ieža máksit  

oahppoávdnasiid jnv.  
Kurssat lágiduvvojit ovttasráđis  

Sámi Oahppolávdegottiin.  
Dieđit ovdal 24.1  

Sámi Giellaguovddážii tlf. 77 71 63 80, 
dehe e-boasta: spraksenteret@kafjord.

kommune.no. 
 



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

 

Storfjord 
pensjonistforening 
 

avholder årsmøte på  
Hatteng Grillbar  

torsdag 15. februar 2007 
 kl 17.30. 

 
Vanlige årsmøtesaker. 

Medlemmer og interesserte 
ønskes velkommen. 

 
Formannen 

 

Blomsterboden 
Farvesenter 

Skibotn 
 
 

♦ Trelast – byggevarer 
♦ Maling 
♦ Blomter –  
        gaveartikler 
♦ Tekstil - 
        kjøkkenartikler 
 

Åpningstider: 
 

Man-tors  0900 – 1600 

Fredag     0900 – 1800 

Lørdag     1000 – 1600 

 
Tlf.: 777 15700 

Fax: 777 15701 

Mobil: 976 75524 

 

Du finner oss i Havna 

 
         

 Bygdekinoen 

Torsdag 8.februar 
Otertun 
 

 

Eragon 
     (11 år)   1 t 44min 
     Am. fantacy  
 

Se lokale oppslag for 
klokkeslett. 
 
 

 

 

Les mer om filmene på 

www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen 

Annonser til  
Mangfolderen 

 

 

må være Storfjord kommune 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 anne.mette.lind 

@storfjord.kommune.no 

 

tlf. 777 14 500 (sentral)  

el. 982 89 061 (direkte) 

 i   fra Kulturkontoret 

 

STORFJORD  
BLOMSTERFOND 

 
 

 
 
 

Disse selger  
blomsterhilsen: 

 

◊ Astrid Steinnes   777 14142 
 
◊ Else-Marie  
          Sommerseth       777 15213 
 
◊ Aud Nystad          777 14531 
 
◊ Randi Rognli      777 14686 
 
◊ Sissel Steinlund 777 14282 
 
◊ Eldbjørg  
          Stenberg             777 14101 

 
Vi oppfordrer  
de som kjøper  
blomsterhilsen,  

å betale til selgeren  
innen 7 dager 

 

Snart er sola tilbakeSnart er sola tilbakeSnart er sola tilbakeSnart er sola tilbake    

 
 
 
 
 

 
Sol ute 
Sol inne 

 

Sol i hjertet 
Sol i sinnet  

Sol – bare sol! 
 


