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

 

FRIE KULTURMIDLER           
2007 

 
 
 
 
 

Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av 
frie kulturmidler i 2007. 

Midlene skal møte behovet for fleksibilitet 
i Storfjord kommunes støtteordning til 
kulturformål ved å, i motsetning til de  
generelle kulturmidlene, kunne tildeles  
etter behov gjennom hele året. Midlene 

skal brukes til å støtte spesielle prosjekter, 
arrangementer og aktivitetsfremmende  

tiltak i lokal eller regional regi, i tillegg til 
sponsorstøtte, annonsestøtte og  

lotteristøtte. Midlene skal ikke gå til å 
dekke alminnelige driftsutgifter.  

 

Mer utfyllende retningslinjer for søknad 
og tildeling av disse midlene er å finne på 

www.storfjord.kommune.no →  
Kultur og fritid.  

 

Det finnes ikke eget skjema for  
denne ordninga.  

Spørsmål kan rettes til kulturkonsulenten 
på tlf. 982 89 091. 

 i   fra Kulturkontoret 

 

ETTERLYSNING! 
 

 

 

 

 

 
 
 

Er det noen som har filmet eller gjort  
lydopptak av noen av kulturskolens  
arrangementer opp gjennom årene?  

Vi er veldig interessert i å få samlet inn 
materiell til historie og dokumentasjon. 

  
Har du noe du tror er av interesse;  

vær så snill å kontakte  
Line på 98289092 eller  

e-post line@storfjord.kommune.no  

 i   fra Kulturskolen 

 

NYTT BANK- 
KONTONUMMER 

 

STORFJORD KOMMUNE 
SKATTEOPPKREVEREN 

 
Konto for innbetaling av skatt: 

6345.06.19398 
(Nordea) 



post@storfjord.kommune.no 

 

           
 

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

trygdekontorene, arbeidskontorene og de kommunale sosialkontorene.  

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 behov.   

Hovedmålsettingen i loven er at NAV-reformen skal bidra til sosial  
og økonomisk 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 arbeidsgruppe hvor de tre etatene, NAV-arbeid,  

NAV-trygd og sosialkontoret er representert. Det er også  

oppnevnt to representanter fra brukerorganisasjonene,  

Bjørn Pedersen og Elna Karlsen. Siden mye av hensikten med  

reformen er at den skal være brukerorientert, vil brukerperspektivet  

vil gå som en rød tråd gjennom hele reformarbeidet. 
 

I Storfjord foreligger det et kommunestyrevedtak som sier at  

NAV-kontoret skal være på Oteren, og at tjenesten etableres i bygget 

ved helsetjenesten. Det er mulig at dette bygget er i  dårligere forfatning  

enn man har trodd, og det vurderes nå hvilke tiltak som må gjøres  

for å bringe bygget i tilfredsstillende stand.  
 

Lov om arbeids- og velferdsforvaltning gir kommunene stor frihet  

for å tilpasse tjenesten 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 tilbudet. Arbeidsgruppa  

regner med å legge frem sin innstilling innen 30/4 d.å..  

Senest 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. Elling Vatne  

(tlf. 412 00095) er ansatt som prosjektleder for de tre kommunene.  

Arbeidsgruppa tar sikte på komme med jevnlig informasjon om  

fremdriften i arbeidet.  

NAV-arbeidet angår ikke bare etatene, men vil være et sentralt tiltak 

for hele kommunens befolkning 

 i   fra Storfjord kommune 



 

Påmelding til  
kulturskolen 
2007-2008! 

 
 

Nå er det klart for påmelding til  

kulturskoletilbud for neste år. Påmelding kan 

gjøres elektronisk (skjema finnes på  

www.storfjord.kommune.no - kultur og fritid - 

musikk og kulturskole) eller ved  

å fylle inn papirutgaven som legges ut på  

skolene og kommunehuset. Både nye og  

gamle elever, samt de som står på  

venteliste må melde seg på. Elever som  

ønsker å slutte bes også om å gi skriftlig  

beskjed om dette.  

Spørsmål om kulturskoletilbudet rettes til  

Line på 98289092 eller e-post,  

line@storfjord.kommune.no 

MERK FRISTEN !! 10.mai. 2007. 

 

INFO FRA  
UNGDOMSKLUBB  

 

I Storfjord kommune har vi to  
ungdomsklubber, en i samfunnshuset på 

Skibotn og en på gamle Lyngenfjord hotell 
på Hatteng. Det er også juniorklubb de 

samme stedene annenhver uke. 
 

Ungdomsklubbenes formål er følgende: 
Ungdomsklubbene i Storfjord skal gi et  

variert tilbud til kommunens ungdom på 
kveldstid. Klubbene skal være rusfrie og  

være et trygt og godt fritidstilbud til  
ungdommene i de aktuelle aldersgrupper. 

 

Aldersgrensa for ungdomsklubben er  
f.o.m. 8. klasse t.o.m fylte 17 år.  

Juniorklubben er åpen for alle som går i 
4. - 7. klasse. 

 

ÅPNINGSTIDER VÅR 2007 
 

Skibotn: 
 

Ungdomsklubb: 

mandag kl. 17.00 - 20.00 

tirsdag (gym) kl. 18.00 - 20.00 

fredag (partallsuker) kl. 21.00 - 01.00 
 

Juniorklubb: 

fredag (partallsuker) kl. 17.00 - 20.00 
 

Hatteng: 
 

Ungdomsklubb: 

mandag kl. 17.00 - 20.30 

torsdag (innebandy) kl. 17.00 - 19.00 

fredag (partallsuker) kl. 21.00 - 01.00 
 

Juniorklubb: 

fredag (partallsuker) kl. 17.00 - 20.00 
 

KONTAKTPERSONER 

Klubbleder Camilla Pedersen  

tlf. 936 54 324 

Klubbleder Magdalena Fosshaug  

tlf. 913 36 151 

Kulturkonsulent Maria Figenschau 

tlf. 982 89 091  

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Kulturkontoret 

 

HUSK  
KULTUR- 

KALENDEREN  
 

 

 

 

 

 

 

Lag og foreninger som planlegger  
større og mindre arrangementer  

i løpet av våren og sommeren,  
bes melde fra om dette til oss slik  

at vi kan få lagt det inn i vår  
kulturkalender på nett.  

På den måten kan alle se hva som  
skjer i kommunen.  

 i   fra Kulturkontoret 

 i   fra Kulturskolen 



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

 i   fra Storfjord kommune 

 

KULTURMIDLER 2007 
- TIL DRIFT AV LAG, FORENINGER OG  

ANLEGG 
 

Kulturmidler for 2007 skal fordeles. Søknadsfristen er satt til 21. mai 2007. Tildelinga av 

midler vil i år skje senere enn vanlig. Dette på grunn av tilsettingstidspunktet for vikar.  

Det er utforma egne søknadsskjema for denne ordninga som skal benyttes. Disse sendes ut 

til fjorårets søkere. Nye søkere kan får skjema ved å henvende seg til resepsjonen på  

Kommunehuset eller på www.storfjord.kommune.no. Her finnes også retningslinjer for 

ordninga. 

Søknader som kommer inn etter fristen, som ikke leveres på vedlagte skjema eller 
som mangler vedlegg vil ikke bli behandla. Det vil ikke bli gitt utsettelser på fristen. 

Midler fordeles i henhold til aktiviteten i det tilbakelagte driftsåret, uavhengig av en evt. 

omsøkt sum. Fordelinga må ses i sammenheng med Storfjord kommunes budsjettrammer 

og antall innkomne søknader, og det mest rettferdige er ei fordeling basert på aktivitetsnivå 

og lagets driftsutgifter i det tilbakelagte år. Regnskap og årsmelding for 2006 danner  

verdifull dokumentasjon for lagets aktivitet og kreves vedlagt sammen med budsjett for 

2007. 

I korte trekk fordeles det midler til: 

§ DRIFT AV LAG 

Drift av idretts- og friluftsaktiviteter, skytterlag, barne- og ungdomsaktiviteter,  

og allmenne kulturaktiviteter. 

§ OPPSTART AV LAG 

Ny-oppstarta lag og foreninger kan motta oppstart-støtte det første driftsåret  

dersom de søker om dette. 

§ DRIFT AV ANLEGG 

Lag/foreninger som har slik eiendom (samfunnshus/grendehus, baneanlegg, skianlegg osv.),  

mottar tilskudd til drift av disse. 

§ VOKSENOPPLÆRING 

Voksenopplæringsmidler fordeles ut fra VO-aktiviteter i 2006 med en prosentvis andel av  

oppnådd statstilskudd. Kopi av utbetalingsbilag for statstilskudd vedlegges søknaden. Det gis også  

prosentvis tilskudd til trener-/lederopplæring. Kopi av kvittering for betalt kursavgift vedlegges.   

Tilskuddsrammer for 2007 

Tilskudd idrettslag (NIF) kr. 42.000,-  

Tilskudd skytterlag kr. 14.000,- 

Tilskudd lag og foreninger kr. 42.000,-  

Tilskudd drift av anlegg kr. 23.000,- 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kulturkontoret på tlf. 982 89 091 el 777 14500 



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

 

KLATRE-
KURS? 

 
Vi planlegger nye klatrekurs i klatre-

veggen i Skibotnhallen i løpet av april/
mai.  

 

Interesserte kan melde seg på til:  
 

post@skibotnmarked.no eller  
på telefon 77 71 55 80 

 

Skibotnhallen AS 

 

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 
 

Møteplassen på Skibotn  
forventes oppstart etter  

20.april. 
Se annonse i Framtid i Nord, 

Nordlys og plakater. 
 

Velkommen ! 
Ann-Mari og Ellen 

 i   fra Storfjord kommune 

 

NYANSATT 
 

 

 

 

 

 

 
Det er nå tilsatt vikar i 80 % av  

kulturkonsulentstillinga, foreløpig fram til 
februar 2009. Den nye medarbeideren  

heter Torill Osvaldsen, er 30 år og  
kommer opprinnelig fra Lyngen  
kommune. Hun har sosialfaglig  

høgskoleutdanning og har praksis fra 
kommunal virksomhet i Oslo kommune. 
Kulturkonsulent Maria jobber fortsatt i  

20 % av stillinga. Begge har kontorsted på  
kommunehuset. Torill Osvaldsen tiltrer i 

stillinga 4.juni 2007  

 

KONTOR-
LOKALE  
TIL LEIE 

 

Vi har ledig kontolokale på ca 12 m2 til 
utleie i Skibotnhallen.  

Tilgang til trådløst bredband 
og kopieringsmaskin. 

For nærmere opplysning kontakt oss på  
telefon 77 71 55 80 

 

Skibotnhallen AS 

Valmuen verksted 
 

Har brød og rundstykker for 
salg. Tar også imot bestilling 
på horn, ”verdens beste”, sjo-
koladekake m.m. Vi tar gjerne 

imot ting for salg i butikken, og håper det 
dukker opp masse spennende under  

vårrengjøringa i hus og hjem! 
Vi er behjelpelig med å hente/frakte  

større ting. 
Kom innom og ta en titt! 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 Skibotn idrettslag 
    Erling – løpet 
   Jarle Dunvold 
   9143 Skibotn 

    Tlf. +47 77 71 52 14 
 

 

 
 
 

 
INVITASJON TIL ERLING – LØPET 2007 

 

Skibotn idrettslag arrangerer Erling løpet lørdag 9. juni 2007 
Løpet starter i Keinovoupio, på svensk side av grenseelva, ca. 70 km fra Skibotn. 

Løpet følger riksveien over Kilpisjärvi ned til Skibotn. Løpet er et stafettløp  
kombinert med løp, rulleski og sykkel. 

 

1. etappe: 800m løp 
2. etappe: 14 km sykkel 
3. etappe: 14 km rulleski 
4. etappe: 14 km sykkel 
5. etappe: 14 km sykkel 

6. etappe: 7 km løp 
7. etappe: 7 km løp 

 
Invitasjonen gjelder både dame- og herrelag. Lagene kan også melde på  

sammensatte lag av begge kjønn, og det er også mulig å ”låne” løpere fra de lag som 
måtte ha noen løpere ”til overs”. Sammensatte lag blir påmeldt herreklassen. 

 
Hvert av lagene må sjøl sørge for transport for egne løpere. 

 

Starttidspunkt:  Lørdag 9. juni 2007 kl. 11.00 
Premiering:  Alle lag og løpere blir premiert 

Startkontigent: Kr. 1.000,- pr. lag som må være betalt inn til  
kontonr.: 4785 07 17288 

 

Frist:    Innen 2. juni 2007 
 

 
Påmelding sendes:  Jarle Dunvold, 9143 Skibotn tlf. +47 77 71 52 14 

Spørsmål:   -----”-------- 
 

Påmelding pr. fax: +47 77 71 55 70 eller e-post: post@skibotnmarked.no 



post@storfjord.kommune.no 

 

HJERTELIG VELKOMMEN 
Troll-Kafé - Restaurant 

 

 
 
 
 
SUVENIRER - TØRRFISK 

Hjemmelaget kaldt røkt Ørret 
OVERNATTING 

Fra PINSE 2007 til 
30. september 2007 
Kl. 10.00 - Kl. 20.00 
0047 - 77 71 41 75 
0047 - 77 71 55 71 
0047 - 97 65 80 48 
www.gittschau.no   
info@gittschau.no 

 
SKIBOTN  HAVN 

 

FLOTTE KORTHÅREDE  
VORSTEHHUNDVALPER  

 
 
 
 
 
 

for salg etter en av Norges beste hannhunder. Parringen er anbefalt av avlsrådet i Norsk 
Vorstehhundklubb. Foreldrene er meget godt premiert både på jaktprøve og utstilling. 

Far er norsk utstillingschampion og var tatt ut på NM-lag i 2006. Akkurat nå starter han i 
NM-vinter for stående fuglehunder på Andøya. Tel 41412838 

 

Valpene er leveringsklare i slutten av april. Se ellers vår hjemmeside  
www.markusfjellet.net. 

Interesserte kan også  kontakte Anne Dalheim, 91324326 

 

Foreninger, lag, bedrifter og  

privatpersoner annonserer gratis 

i Mangfolderen. 
 

Send gjerne inn din annonse,  

- de første til mølla får plass. 

 i   fra Storfjord kommune 

NY  
DRIFTSOPERATØR 

 
 
 
 
 

 
Hallgeir Hansen fra Oteren er ansatt som 

ny driftsoperatør ved  
drifts–og utviklingsetaten. 



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

 

Leilighet  
til leie  

 

 

 

 

i Skibotn 
henv. tlf. 99644533. 

 Bygdekinoen 

Torsdag 19.april 2007 
Otertun 

 

18.00   Charlottes  
             tryllestav 
     (alle)   1 t 37 min 
     Am. Familie-/fantasyfilm  
 

20.00   Kill Buljo 
     (11 år)   1 t 32 min 
     Norsk komedie  
 

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  
Hagelag 

 

 

 

 

Hei hagevenner! 
 

Åpent hagemøte på  
Skibotn  

Samfunnshus 
Onsdag 25.04.  

kl. 19.00 
Tema: urter  
v/ Tom Lien 

 

Valg av styre 

Aktivitetsplan 

Bespisning 
 

Medlemmer og nye 

medlemmer, er  

velkommen til en  

koselig hagekveld. 
 

Hagehilsen 
Astri, Inger-Lise og Ann-Mari  

 

Vi ønsker jenter 
i alle aldre 

 
 
 
velkommen  
til lunsj på  
Borgen ! 

 

KL  11.00 – 13.30 

 
Lørdag 28. april 

Tema: Hvorfor Jesus? 
 

Ta gjerne med deg en  
eller flere venner! 

 
Lunsjen koster  kr 30.- 

 

Hilsen  
Magnhild Aabrekk,  

Åshild Øyen ,  
Åshild Silli,  

Siv Asplund og  
Hilde  Aronsen 

 

Oteren Framlag 
 

har satt opp følgende datoer 

for aktivitet, og håper at så 

mange som mulig av  

medlemmene stiller opp: 

 
 

Tors. 26/4 kl. 17oo-1900:  

Innebandy 

Tors. 24/5 kl. 17oo-19oo: 
Uteaktivitet 

Tors. 14/6 kl 17oo-19oo:  

Avslutning før ferien 


