
 

Lag og foreninger  
 

som avholder årsmøte 
 og velger ny leder eller ny kontaktperson bes 

melde fra om dette til  
Storfjord kommune.  

Informasjon, søknadsskjema for  
kulturmidler osv.  sendes til den vi til enver 

tid har registrert som leder. 

2-2007 

FULLDISTRIBUSJON 

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

 

SEKTOR OG  
UTVIKLINGSPLAN  
FOR OPPVEKST OG  

KULTURETATEN 
 

Oppvekst og kulturetaten vil benytte  
anledningen til å takke hver og en av dere 
som har svart på brukerundersøkelsen om 
våre tjenester. Svarprosenten var på rundt 

50 % for noen avdelinger, mens andre  
oppnådde noe lavere prosent. Vi er nå i  

ferd med å oppsummere svarene for hver 
avdeling. Innspillene brukerundersøkelsen 
har gitt, er viktig lærdom for oss å ta med 

videre i arbeidet med å forbedre tjenestene, 
til beste for mange barn og unge, - og noen 

voksne. Ut av undersøkelsen kan vi lese 
hvor ”skoen trykker” og hvor vi lykkes.  

Videre oppfølging av resultatene skal skje 
gjennom samarbeid i etaten og på den  

enkelte institusjon. 
 

Takk for at du tok deg tid… 

 i   fra Oppvekst– og kultur 

 

FORBUD MOT BRUK AV  
MATAVFALLSKVERNER 

 
 
 
 
 

 
Fra 01.01.07 er det vedtatt nasjonalt  

forbud mot bruk av matavfallskverner 
(kjøkkenavfallskverner) tilknyttet  

offentlige avløpsledninger. Det 
 nasjonale forbudet omfatter ikke  

bruk av matavfallskverner tilknyttet 
 private avløpsanlegg med egne  

septiktanker og lignende. Dersom det 
finns abonnenter som har montert slike 

avfallskverner tilknyttet kommunal 
 kloakk, må disse demonteres. 

 i   fra Driftsetaten 

 i   fra Kulturkontoret 

PRIMÆRNÆRINGS- 
FONDET 

Vi minner om søknadsfristen  
1.mars for våromgangen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Bruk ikke vifteovner som permanent  
•varmekilde 

 

En vifteovn skal bare brukes under tilsyn.  
Når den brukes, skal den stå stødig og må  
ikke plasseres for nær brennbare ting.  
Vifteovnen må renses regelmessig for støv. 

 

Bruk ikke sterkere lyspære i lampen enn det 
den er beregnet for. 
Se etter brunsvidde skjermer. En lyspære på 
100w kan ha en overflatetemperatur på over 
2000 C. 

 

• Bruk ikke skjøteledninger til annet enn  
lamper. Skjøteledninger tåler i de fleste  
tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste  
installasjonen. En skjøteledning er å betrakte 
som midlertidig installasjon. Permanent  
installasjon skal nyttes. 
  
• Rens jevnlig lofilteret i tørketrommelen din. 
Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang 
den brukes. Tett filter kan forårsake brann i  
tørketrommelen. 
  
El-sjekk utført av fagfolk 
Hvis du er usikker på om boligen din er  
el-sikker, bør du ta kontakt med en  
autorisert elektroinstallatør som kan 
ta en helsjekk av alle elektriske koblinger  
og apparater i huset ditt. Ta kontakt med 
 ditt lokale el-tilsyn ved ditt everk, eller en 
autorisert elektro-installatør. 
 
 
 

 
44 prosent av alle branner i Norge har elek-
trisk årsak. 50 prosent av disse skyldes feil 
bruk av elektrisk utstyr.  
Du er selv ansvarlig for at det elektriske utsty-
ret og de installasjoner du har i huset brukes 
riktig og er i god stand. Her får du de beste el-
vettreglene servert. 

 
• Sjekk om inntakssikringene/kurssikringene dine 
er skikkelig tilskrudd minst en gang i året. 
Dette bør du gjøre, helst før kulda og vinteren  
setter inn. Sjekk samtidig om sikringene er  
unormalt varme, hvis så er tilfelle, ta kontakt 
med en autorisert elektro-installatør. 
  
• Trekk ut støpselet på forbruksapparater etter 
bruk. Dette gjelder blant annet for kaffetraktere. 
  
• Skru av TV-apparatet med av/på-knappen  
hver kveld. 

Det oppstår ofte feil i slike apparater som kan føre 
til brann. Antenne/strømledning bør dras ut når du 
reiser på ferie, i tilfelle tordenvær. 
  
• Elektriske ledningsopplegg bør etterses med  
jevne mellomrom. 
Se og kjenn etter om noe er unormalt varmt på 
ledningene, slitte brytere og stikkontakter, tørre  
og sprø ledninger, og om ledningene til  
forbruksapparater er i orden.  

 
• Panelovner må ikke være tildekket. Dette er en 
av de største årsakene til brann. Sjekk dette  
jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk  
aldri klær på ovnen. 
  
• Slå alltid av platene på komfyren. 

Det finnes utstyr, blant annet komfyrvakt, på  
markedet for å koble ut komfyren hvis du skulle 
glemme det. Spesielle faregrupper er mennesker 
som er distre/glemske. Sistnevnte gruppe kan få 
dekket utgifter til komfyrvakt. Ta kontakt med 
hjemmehjelpstjenesten for å få en vurdering. 

  

post@storfjord.kommune.no 

Sjekk ditt el-vett 
Av Elektroinstallatør Roy Mortensen Elektro Nor as Skibotn 



www.storfjord.kommune.no 

 

HOVEDOPPTAK  
 BARNEHAGEPLASSER 2007/2008  

 OPPTAK PLASSER I SFO  
            skoleåret 2007/2008 

 

Kommunale barnehager: 
Elvevoll barnehage, del av Oppvekstsenter 

Oteren barnehage, Oteren 
Furuslottet barnehage, Skibotn 

 

Private familiebarnehager: 
Åsen familiebarnehage, Hatteng 

Spiren familiebarnehage, Hatteng 
 

SFO:  
Elvevoll Oppvekstsenter, Hatteng skole og Skibotn skole 

 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til den enkelte barnehage,  

skole og Storfjord kommune. Nedlastbare skjema på www.storfjord.kommune.no 
 

Pga samordna opptak, sendes søknader om barnehageplass til  

Storfjord kommune 9046 Oteren.  
Søknader om SFO-plass sendes den enkelte skole. 

 

Søknadsfrist barnehage –og /eller SFO plass:  
01.mars 2006 

 

INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2007/2008 – alle skoler 
 

Barn som er født i 2001 er skolepliktig fra høsten 2007. Evt. 
søknad om fremskutt eller utsatt skolestart, sendes Storfjord 

kommune, Oppvekst og kulturetaten 9046 Oteren. 
 

Frist for innmelding: 1. mars 2007. 
Skjema fås ved henvendelse til den enkelte skole 

 i   fra Oppvekst– og kulturetaten 

 

LANDBRUKSVIKAR 30 %  
Storfjord kommune har ledig 30 % landbruksvikarstilling fra snarest.  

Det vises til kommunens hjemmeside for mer informasjon. 

 i   fra Storfjord kommune 



  

Sámegiel kursa  
Omasvuonas 

 

Sámi Giellaguovddáš lea álggahan  
eahketkurssa sámegielas (ceahkki 2) 
Čávkosii. Kursa lea sin várás geat 

máhttet binnáš sámi  
(joatkkaohppiid várás). 

Áigi: mánnodagaid bie. 18-20.  
Báiki: Otertun 

Ii leat kursadivat, muhto oasseváldit  
fertejit ieža máksit oahppoávdnasiid jnv. 

Kursa lágiduvvo ovttasráđis Sámi  
Oahppolávdegottiin. Dieđiheapmi Sámi 
Giellaguovddážii tlf. 77 71 63 80, dehe  

e-boasta: spraksenteret@kafjord.
kommune.no. 

 

INFORMASJON OM STATUS OG  
FRAMDRIFT FOR UTREDNING  

FLERSPRÅKLIGHET K-SAK 16/06 
 

Styringsgruppa har avviklet to møter siden desember 2006. I tillegg ble 
det 3.januar 06, avholdt et fagverksted der ressurspersoner fra Tromsø Universitets- 

museet i Tromsø og Høgskolen I Tromsø, var innledere og deltakere. På fagverkstedet 
deltok også lokale lag og foreninger som jobber spesifikt med saksfeltet språk og kultur i 

kommunen. Fagverkstedet gav styringsgruppa mange nye innfallsvinkler og fant det  
riktig å justere prosjektets framdriftsplan. Neste steg i prosessen er å informere  

Sametinget, Troms Fylkeskommune og ulike departement om Storfjord sitt trespråklige 
fundament. Styringsgruppa ønsker å finne en form som er tilpasset vår lokale virkelighet 

og derfor er det i denne fasen viktig å utrede muligheter som finnes og evt. hvilke  
alternativer som det kan være aktuelt å gå videre på. Styringsgruppa har etter hvert  

erkjent at saksområdet er svært omfattende og det er viktig at både tid og ressurser er  
Tilpasset behovet i en slik utredningsfase. 

 

Styringsgruppa har videre lagt til rette for to dialogmøter med befolkningen i  
kommunen i løpet av april 2007. Disse dialogmøtene vil bli på Skibotn og på Oteren. 

Datoer: 11. og 12.april 2007 
 

Hanne Braathen, ordfører og leder av styringsgruppa. 

Inger Lise Fagerli, prosjektmedarbeider 

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

 i   fra Storfjord kommune 

 

Samiskkurs i Storfjord  
 

Samisk Språksenter har startet opp 
kveldskurs i samisk (trinn 2) på  

Oteren. Kurset er for de som kan  
litt fra før.  

Tid: mandager kl. 18-20 
Sted: Otertun 

 
Det er ingen kursavgift, men deltagerne  
betaler undervisningsmateriell. Kurset  

avholdes i samarbeid med  
Samisk Studieutvalg.  

Ta kontakt med Samisk Språksenter, Kåfjord, 
tlf 77716380 eller spraksenteret@kafjord.

kommune.no. 



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

 

KONTROLLUTVALGET I STORFJORD 
 

Kontrollutvalgets oppgaver er å forestå det løpende tilsyn med den kommunale  
forvaltning på vegne av kommunestyret. Spesielle oppgaver er å påse at kommunen  
har en forsvarlig revisjonsordning og at det føres kontroll med at den økonomiske  

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak og  
at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon.   

Kommunen skal ha godkjente etiske retningslinjer og jobbe deretter.   
Det er viktig å understreke at etikk er holdninger – etikk er ikke regler,  

rutiner, kontroll, tilsyn og revisjon. 
Enhver organisasjon, stor eller liten, er utsatt for risiko knyttet til forhold både  

innenfor eller utenfor virksomheten.  Dette kan gi muligheter for  
at det kan begås misligheter.    

En rekke avsløringer den senere tiden om begåtte misligheter/korrupsjon har avdekket  
manglende intern kontroll i offentlig sektor. Det er rådmannens ansvar at det  

foreligger og gjennomføres en god intern kontroll.   
Kontrollutvalget skal imidlertid være pådrivere for at kommunen  

har gode kontrollrutiner. 
Det skal være nulltoleranse for forsøk på korrupsjon og misligheter  

i offentlig forvaltning. 
Det skal være trygt å være ansatt i kommunal virksomhet. 

 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, men har du som kommunens innbygger  
spørsmål eller innspill som kan være med å avdekke misligheter, korrupsjon eller  

overtredelser i kommunal virksomhet,  er det mulighet til å ta kontakt med  
kontrollutvalget direkte. Vi er underlagt taushetsplikt. 

 

Kontrollutvalget i Storfjord består av: 
 

      Leder:    Elna Karlsen –     tlf. 93403752 
            Nestleder:    Veronika Bakke    tlf. 92468812 

 

Medlemmer:             
Noralf Nymo               tlf. 90185970 

Else-Marie Sommerseth       tlf  95748693 
Sigmund Midtun                  tlf   90100505 

 

1. vara er  for ”Samarbeidspartiene”: 
 Sten Egil Nystad              tlf  91640465 

1.vara for Elna Karlsen:   
Steinar Nordgård                 tlf  90891823   

 

Kontrollutvalget har et eget sekretariat, K-Sekretariatet IKS. 
 

Odd Kr. Solberg,  er ansatt rådgiver/saksbehandler 
Postboks 88, 9148 Olderdalen  

Tlf. nr. 77716114 eller mobil: 48026462 

 i   fra Storfjord kommune 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

KULTURPRISEN  
2006  

 
 
 
 

Styre for oppvekst og kultur  
har i sak 05/07 vedtatt at  

Storfjord kommunes  
kulturpris 2006  

skal gå til  
 

Signaldalen bygdelag 
 

Begrunnelsen er bl.a. som følger:  
 

Det er mange som har merket seg  
innsatsen til mottakeren av Storfjord  

kommunes kulturpris 2006. 
Vinneren har gjennom en årrekke lagt  
ned et stort arbeid for å ta vare på og  
presentere kultur og tradisjon som er  
særegen for bygda til prisvinneren.  

Det er skapt mange og ulike aktiviteter som 
gleder flere enn bygdas og  

kommunens egne innbyggere, og i  
dette kjølvannet trivsel, som skaper  

ringvirkninger. 
Vi håper Storfjord kommunes kulturpris for 
2006 er en oppmuntring og inspirasjon til  

flere kulturfremmende tiltak fra  
prisvinnerens side. 

 

Prisen vil bli offisielt tildelt ved  
en senere anledning. 

 i   fra Kulturkontoret 

 På Hatteng skole  
lørdag 17. februar! 

 

Program 
 

kl. 12.00  Åpning av kunstutstilling 
i ungdomsskolefløya 

kl. 13.00  1. forestilling ”UKM Mix 
Musikk” i gymsalen 

kl. 15.00  2. forestilling ”UKM 
dans, video og teater” i gymsalen 

kl. 17.00  3. forestilling ”UKM rock 
og pop” i gymsalen 

 
 

Åpen kafé i ungdomsskolefløya 
fra kl. 12.00 

Billettpriser: Barn 20  Voksne 40  
Familie 100 

 i   fra Kulturskolen 

 

Møteplassen 
på Valmuen holder åpent  

hver onsdag  
       fra kl. 10.00 - 14.00 

Salg av kaffe og vafler. Loddsalg 
 

Henting/bringing:  
Tlf 98289068 eller 77714833 

 

VELKOMMEN! 
Hilsen Ann Mari og Ellen 

 

Aerobic 

Vi trener aerobic 
Mandag kl 1900 på Hatteng skole 

Pris kr 45,- (kr. 20,- u/18 år) 
Ta med vannflaske og liggeunderlag 

Vel møtt! 
Anita Hansen tlf 971 90180 



post@storfjord.kommune.no 

 

VI ER ÅPNET! 
 

Etter en (velfortjent?) ferie er vi nå i  
full drift igjen og ønsker kommunens  
befolkning/firmaer/foreninger og lag 

HJERTELIG VELKOMMEN 
 

Som tidligere arrangeres  
KURS-KONFERANSER-ÅRSMØTER-

JUBILEUM -DÅP-KONFIRMASJONER,  
SAMT ”VINOPPLEVELSER” I  

VINKJELLER M. M. 
 

 
 
 
 

 
STORT MØLJEKALAS  

24. FEBRUAR! 
 

MED MUSIKK OG DANS I HERMANNS 
BISTRO 

Vi har spesialavtale om leveranse  
av blodfersk skrei  

m/ lever – rogn – kjaker – mager m.v. 
direkte fra yttersida. Vi dekker opp en stor 

mølje-buffet i Hermanns Bistro  
fra kl. 19.00 lørdag 24. februar. 

(Værforbehold) 
 

Det blir kåret kveldens  
MØLJEKONGE (”slafser”) og  

MØLJEPRINSESSE. 
Bindende påmelding/reservering av bord til 

tlf. 777 15000  

               

 

SKIBOTN 
PENSJONIST- 

FORENING 
 

 
 
 
 

har årsmøte  
tirsdag 27.02.2007 kl 1900  

på Hatteng Grillbar 
 

Gamle og nye medlemmer hjertelig  
velkommen! 

 

ÅRSMØTE i   
OTEREN FRAMLAG 

 

onsdag 14.mars kl. 17.00  
på ”Otertun” 

 

Vanlige årsmøtesaker   
Barnevennlig møte 

Alle medlemmene er  
hjertelig velkommen 

Sjekk www.framfylkingen.no  
vedr. Barne/ungdoms/ og  
lederkonferansen i mars. 

 

Påmeldingsfrist.  Landsleir i sommer  
Kontak:  Inger Esekielsen - 91841518  
Eller Tor-Jørgen Johnsen - 91829350 

 

Stoff til Mangfolderen sendes inn snarest, og Stoff til Mangfolderen sendes inn snarest, og Stoff til Mangfolderen sendes inn snarest, og Stoff til Mangfolderen sendes inn snarest, og     
senest senest senest senest innen den 10. hver måned.innen den 10. hver måned.innen den 10. hver måned.innen den 10. hver måned.    

 

SKITROLLTRIMMEN 
2007  

fra ”Otertun”  
hver onsdag fram t.o.m. 14.mars 

Registrering/betaling for buttons/pokal  
 mellom kl. 17. – 17.30. 



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

www.storfjordfrp.com 

 Bygdekinoen 

 
 

 
 

Kinoen 8.mars –07 
på Otertun 
er avlyst! 

 
 
 

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. 

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 Storfjord kommune 

 

UTLEIE AV SAMFUNNSHUSET  
I SKIBOTN 

 

 For bestilling av  
samfunnshuset i Skibotn; 

 

Nytt tlf.nr.: 777 14500 
Gjelder fra 1.mars 2007                         

 

LHL Storfjord  
avholder  
årsmøte 

 
 
 
 
 

 
på Skibotnsentret  

søndag 11. mars 2007 
kl.18.00 

 
Vanlige  

årsmøtesaker. 
Saker som ønskes  

behandlet på årsmøte må 
være styret i  
hende senest  

mandag 5. mars. 
 

Medlemmer og  
interesserte ønskes  

velkommen. 
Ta med noe til  

åresalget. 
                            Styret 

 

HJERTELIG 
VELKOMMEN 

 

TURISTINFORMASJON 
TROLL-KAFÉ -  
RESTAURANT 

 
 
 
 
 
 
 

MIDDAG - Kake - Pølser  
Hamburger  Karbonader 

 
OVERNATTING 

 
SUVENIRER  

GAVEARTIKKLER 
TØRRFISK –  

KALDT RØKT FISK 
VINTERMARKED 

 

Lørdag / Søndag:  
03. - 04. mars 2007 
0047 - 77 71 41 75 
0047 - 77 71 55 71 
0047 - 97 65 80 48 
www.gittschau.no 
info@gittschau.no 

 

SKIBOTN  HAVN  


