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Storfjord  
Kommune 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ønsker alle  

sine innbyggere  
og påskegjester  

 
ei solrik og  

trivelig påske!  
 
 
 

 i   fra Storfjord kommune 

 

FYLKESKOMMUNALE  
TRAFIKKSIKKERHETS- 

MIDLER 2008 
 

 
 
 
 
 
 

Tilskuddsordningen forvaltes av Troms fylkes  
trafikksikkerhetsutvalg (TFTU).  

Det kan gis tilskudd på inntil 80% av prosjektets  
totalkostnader, de øvrige 20% må dekkes  

av kommunen/søkeren. 
Ordningen med tilskudd skal primært benyttes til tiltak 
langs skoleveger og andre områder hvor barn ferdes. 

Midlene kan benyttes til fysiske tiltak og  
planleggingskostnader langs kommunale og fylkesveger, 

men også langs riksveger i spesielle tilfeller. 
TFTU fokuserer spesielt på skog- og siktrydding langs 

vegnettet, for å bekjempe trafikkfarlige  
sikthindrende skog/kratt.  

Lag og foreninger oppfordres til å søke.  
Søknader sendes gjennom kommunen og skal være  

vurdert og prioritert. 
Søknadsskjema er lagt ut på kommunens hjemmeside 

 og på kommunehuset.  
For ytterligere informasjon, ta kontakt med  

Drift- og Utviklingsetaten 77714500. 
Søknadsfrist til kommunen: 01.mai 2007 

 i   fra Driftsetaten 



post@storfjord.kommune.no 

OFFENTLIG ETTERSYN 
AREALPLAN 

 
Storfjord kommune legger revisjon av kommunens arealplan ut til  

offentlig ettersyn i 2 mnd. fra og med 19.mars 2007.  
 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til 
Storfjord kommune, 9046 Oteren 

innen fristens utløp 19.05.07. 
 

Kommunen vil orientere om planforslaget  i folkemøte som  
kunngjøres senere. 

 i   fra Driftsetaten 

    Utskriving av eiendomsskatt  for 2007  
                   for verker og bruk 

 

Eiendomsskattelisten for år 2007 legges ut til offentlig  
ettersyn på kommunehuset,  Hatteng  

 

fra tirsdag 27. februar til og med 31. mars d.å.  
 

Årets eiendomsskattesats er  satt til 7 promille av  
eiendomsskattetaksten. 

Eiendomsskatten for år 2007 innbetales over to terminer til Storfjord kommune. 
Faktura/eiendomsskatteseddel med innbetalingskort for 1. termin  

sendes ut med forfallsdato 20. april. For andre termin settes forfallsdato til 22. oktober. 
Klage over eventuelle feil/mangler må inngis skriftlig til  

Storfjord kommune v/rådmannen, eiendomsskattekontoret,  
9046 Oteren  

innen 30. mars 007. 

 i   fra Storfjord kommune 

 

 Kommunal leilighet 
Ledig på Elvevoll. Ca 60 m2 – 1 soverom  

Kontakt Aud Nystad ,tlf 982 89 064 



 

SØK OM TILSKUDD 
 

Tirsdag 30. januar holdt Oppvekst- og kulturetaten informasjonsmøte  
om ulike tilskuddsordninger for lag og foreninger, FAU-ledere o.a.  

 
Her følger kortversjonen: 

 
Aktuelle satsingsområder: 
- økt fysisk aktivtitet 
- sunt kosthold 
- forebygging av rus og tobakk 
- fokus på psykisk helse 
Aktuelle nettsider: 
www.idrett.no (bl.a. "Idrettens gullgruve") 
www.tilskudd.no 
www.frifond.no 
www.helseogrehab.no 
www.legathandboken.no 
Disse sidene inneholder søknadsinformasjon og ofte elektroniske  
enkle søknadsskjema. 
Vanlige krav til søknad: 
- kostnader 
- tegninger/planer over området 
- finansieringsplan 
- avtale med grunneier 
- driftsplan 
- krav om levering av dokumentert regnskap etterpå 
Spillemidler - friluftsmidler: 
5 trinn til en ferdig søknad (se vedlegg) 
Søknadsskjema og informasjon finnes på nett: 
www.storfjord.kommune.no - Kultur og fritid - Tilskudd 
www.odin.no - Kirke- og kulturdepartementet - Idrett 
Tips: 
Lag og foreninger som er knytta til større særforbund (idrettsforbundet, fol-
kesportforbundet) anbefales å ta kontakt med disse for å få tips og bistand til 
søknader. 
Tenk lurt: 
Kombiner gjerne flere ordninger! Spillemidler kan f.eks. suppleres med midler fra 
andre. Ta dette med i finansieringsplanen.  
Lokale kontaktpersoner: 
inspektør Lill Kvalberg Berntsen, tlf. 15500 (Skibotn skole) 
kulturkonsulent Maria Figenschau, tlf. 777 14500 
FYSAK- og folkehelsekoordinator Ståle Næss Risto, tlf. 777 14500 

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Oppvekst– og kulturetaten 



 

SNEKKERE  
SØKES! 

 
 

Storfjord Kommune ønsker og komme i 
kontakt med 1 eller 2 snekkere til  

innvendige og utvendige  
oppussingarbeider av bu ved Åsen Om-

sorgssenter.  
Arbeidets varighet ca 3 uker.  

 
Henv. Driftstetaten v/ Erling Lund  

tlf: 982 89113.  

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

 

Til politiske partier 
og andre  

som stiller liste ved 
kommunestyre-

valget:  
 

Listeforslaget må ha kommet frem til 
kommunen  

innen 31. mars 2007.  
Det er ikke nok at brevet med  

listeforslaget er poststemplet innen 
fristen.  

 

For nærmere opplysninger se www.
valg.no eller ta kontakt med  

Storfjord kommune v/Wenche Haug 
Andersen  

Tlf 777 14500 eller direkte 982 89063  

 i   fra Storfjord kommune  i   fra  Driftsetaten 

       PÅSKEFESTIVAL    
        Welcome Inn Hotel Lyngskroa 
                 V/E6  PÅ OTEREN 

Fra ”Palmelørdag” og fram til 2. påskedag skjer det noe på Welcome Inn Hotel Lyngskroa hver 
dag i påsken. 
Det starter med at Diskoteket blir gjenåpnet med stort åpningsshow, fyrverkeri og orkester lør-
dag 31.mars og avsluttes med  familiemiddag 2. påskedag. 
 

Underveis i påskeuka skal det arrangeres: 
Reinkjøring, snøscooterkjøring m/utleie. Barneskirenn Akekonkurranse. Snøhulebygging 
(familiekonkurranse.) Lavvokaffe – lassokasting – suvenirsalg. 
Påskekafe m/grilling  og ”After Skiing”. Trylleshow for barn og voksne. Familiemiddag hver 
dag i Hermanns Bistro (Påskemeny). Diskotek m/dans til orkester og D.J. ”Vinopplevelser” i 
vinkjeller m.m. 

Vi ønsker alle ”WELCOME INN” og GOD PÅSKE!  
Welcome Inn Hotel Lyngskroa  

Telf.: 777 15 000               www.lyngskroa.no 

 

Vi ønsker jenter i alle aldre 
 velkommen til lunsj på  

Borgen ! 
 

KL  11.00 – 13.30 
 

Lørdag 24. mars 
Tema: Frimodighet 

 

Ta gjerne med deg en eller flere venner! 
Lunsjen koster  kr 30.- 

Hilsen Magnhild Aabrekk, Hanne Eliassen, Åshild 
Silli,  Asplund og Hilde  Aronsen 



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

 

FYSAK Storfjord 
 

Aerobic 
 
 
 
 
 

Vi trener aerobic 
Mandager kl 1900 på  
Hatteng skoles gymsal 

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

 
Vel møtt! 

 
Anita Hansen tlf 971 90180 

 

Aktivitetsgrupper 
-har du noe du ønsker å gjøre? 

 
 
 
 
 
 

FYSAK Storfjord ønsker å øke 
tilbudet med flere  

lavterskelaktiviteter.  
 

Har du en god ide du ønsker å 
starte opp med, kan FYSAK bidra 
med aktivitetsmidler, for eksempel 
til kursing av instruktører, enkelt 

utstyr og andre utgiftsposter  
knyttet til aktiviteten. Det trenger 
ikke være noe kjempestort, det vi 

trenger er enkeltpersoner, lag  
eller foreninger som liker å drive 
med fysisk aktivitet og som har 

lyst til å få flere med seg. Har DU 
tiltakslyst, er det stor sjanse for at 

FYSAK kan hjelpe deg i gang! 
 

Ta kontakt med FYSAK Storfjord 
 v/Ståle Næss Risto 
Telefon 982 89136 

e-post: stale.risto@storfjord.
kommune.no 

 
 

Regelmessig  
fysisk aktivi-
tet gir større 

overskudd og 
mer trivsel! 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

LEDIGE LÆRERSTILLINGER  
I GRUNNSKOLEN 

 

Storfjord kommune vil fra 01.august 2007 ha et antall ledige lærerstillinger  
i grunnskolen. Aktuelle søkere til lærerstillinger kan bli innkalt til intervju. 

 

LEDIG STILLING UNDERVISNINGSINSPEKTØR 
 

Hatteng skole vil fra 01.august 2007 ha ledig 100 % fast stilling som  
undervisningsinspektør. 

Aktuelle søkere til inspektørstillinga vil bli innkalt til intervju. 
 

Fullstendig utlysningstekst om stillingene finnes på www.storfjord.kommune.no. 
 

Personale som tilsettes i grunnskolen må legge fram gyldig politiattest. 
 

Søknad med CV sendes:  
Storfjord kommune, Tilsettingsutvalget 9046 Oteren 

Søknadsfrist: 25.mars 2007 

 i   fra Oppvekst– og kulturetaten 

 

 
 

    Lop- pemarked-og 
ski- renn 

  

Vestre Storfjord lysløypelag arrangerer loppemarked og skirenn  
          16. og 17. mars på  Elvevoll oppvekstsenter 

 

•   Loppemarked fredag: 17 – 20 og 
 lørdag kl 11 – 16.  

 

• Lopper tas i mot/hentes tlf Tove -932 35 846/ Sissel – 930 95 650  
Vi er interessert i møbler, klær og alle mulige ting  

du ikke har bruk for lengre. 
  

• Barneskirenn lørdag 17.03 med start kl.12.   
Trimklasse. Påmelding ved start. 

 

Det blir kafè, skirenn. Og masse spennende lopper! 
              Vel møtt! 



post@storfjord.kommune.no 

 

 HJERTELIG  
VELKOMMEN 

 

TURISTINFORMASJON 
 
 
 
 
 
 

TROLL-KAFÉ - RESTAURANT 
 

 SUVENIRER - TØRRFISK 
Hjemmelaget kaldt røkt Ørret 

 
 
 
 
 
 
 

 
OVERNATTING 

PASKE 2007 
 

0047 - 77 71 41 75 
0047 - 77 71 55 71 
0047 - 97 65 80 48 
www.gittschau.no   
info@gittschau.no 
SKIBOTN  HAVN 

 

ÅRSMØTE  
SKIBOTN BÅTFORENING 

 
 
 
 
 

Skibotn samfunnshus 
fredag 30.mars 2007   

kl. 19.00 
 

Saker som ønskes tatt opp  
på årsmøtet må være  

styret i hende  
innen 24. mars 2007 

 

Styret 

 

                          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 

LEILIGHET/
HYBELLEILIGHET  

ØNSKES LEID:  
 
 
 

Vikartannlege ønsker å leie møbelert bosted i 
2 måneder (mai-juni) på strekningen  

Rasteby- Skibotn.  
Alt av interesse.  

Henv. Tannlege Fredriksen  
Tlf.: 77 77 05 00 



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

 

Storfjord  
Pensjonist- 

forening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minner om medlemsmøte 
på Hatteng Grillbar  

onsdag 21. mars, kl. 17.30. 
Pensjonistforeningen  

trenger masse nye  
medlemmer, så kom deg 

opp av godstolen og vekk 
fra TV en kveld i måneden 

og møt opp. 
Alle hjertelig velkommen. 

Ta med noe til åresalg. 
 

Formannen 

 

Signaldalelvas 
Grunneierlag 
 
 
 
 

 
Årsmøte 2006 

 

  Dato: torsdag  15.03.07  

  Tid: kl 1900  

  Sted: Kompetansesenteret 
 (Geotexbygget, Hatteng) 

 
Vel møtt! 

 Bygdekinoen 

 

OTERTUN 
 

Neste kinofilm  
er 19.april 2007. 

 

Filmkunngjøring 
kommer i aprilutgaven 

av Mangfolderen. 
 

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)  
 982 89 061 (direkte) 

 i   fra Kulturkontoret 

 
 
 

  

 
 

inviterer til  INFO-møte om oppstart av  
 

desentralisert sykepleieutdanning   
– høst 2007 

 

Dekan Arnfinn Andersen, Høgskolen i Tromsø, 
avd. for helsefag og Eldbjørg Ringsby,  
kontaktperson i Nord-Troms orienterer om opptak 
og studiegjennomføring på følgende sted: 

 
Storfjord:   

Mandag 19. mars kl 18.00  på kommunehuset, 
formannskapssalen 

 
          Vi ønsker vel møtt ! 


