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FULLDISTRIBUSJON 

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

 

TINGLYSINGEN 
VED NORD-

TROMS  
TINGRETT 
FLYTTER:  

 
 
 
 
 
 

 
Tinglysingen i Tromsø  
legges ned 24.mai -07. 

 

Fra 25.mai må derfor alle 

skriftlige tinglysingshen-

vendelser rettes til  
 

Statens Kartverk,  
Tinglysingen, 3507 Hønefoss.  

 

Telefonhenvendelser rettes 
til Kundesenteret på  

tlf. 32 11 88 00.  
 

Sjekklister og informasjon  

finner du på www.tinglysing.no  

 i   fra Driftsetaten 

 

OPPSTART FEIING 2007  
 
 
 
 

Feieren start opp med feiing på Skibotn i uke 18.  
Deretter feies Østre Storfjord, Hatteng, dalene,  

Oteren til Rasteby.  
 

Jan Kåre Lambela  

feiertelefon 982 89111 

 i   fra Driftsetaten 

 

SMIL OG NMSK-MIDLER 
 

Storfjord kommune har for 2007 fått  
innvilget kr. 90.000 i tilskuddsmidler for spesielle tiltak i 

jordbruket (SMIL)  
og nærings- og miljøtiltak i  

skogbruket (NMSK). 
 

SMIL omfatter blant annet tiltak for å hindre  
gjengroing, øke tilgjengelighet og opplevelse i  

utmarka, ivareta biologisk mangfold og utvendige utbedringer 
av freda og verneverdige bygninger. 

 

NMSK omfatter blant annet skogkultur,  
skogsveger og miljøtiltak i skogsområder. 

 

For nærmere informasjon og søknadsskjema kontaktes 
Storfjord kommune   

Søknadsfrist 1. juni. 

 i   fra Storfjord kommune 



post@storfjord.kommune.no 

 

TILSKUDD FOR 
TILPASNING/
UTBEDRING  

OG ETABLERING I 
EGEN BOLIG.  

 
 
 
 
 
 
 

Storfjord Kommune disponerer tilskudds-
midler fra Husbanken til  

videreformidling til kvalifiserte søkere.  
Tilskudd kan gis til følgende husstander:  
- funksjonshemmet  
- over 60 år  
- sosialt vanskeligstilt  
- enkeltpersoner for etablering og  
   utbedring av egen bolig 
- unge i etableringsfa 
- kjøp av selveid bolig  

 

Det skal vedlegges søknaden:  
 

a) Pristilbud fra- byggmester-entreprenør-
eller annen håndverksbedrift.  

b)dokumentasjon på søkers årsinntekt  
og formue.  

 

Søknadsskjema evt.opplysninger fås ved 
henvendelse til  

 

Storfjord Kommune-drift/
utviklingsetaten.  

TLF: 98289113-77714500 
 

SØKNADSFRIST 10.JULI 2007 

 i   fra Storfjord kommune 

 

Mangfolderen  
kommer ikke ut i juli! ! 

 

Temamøte  
 
 
 

Det blir åpent temamøte om  
småkraftverk  

på Otertun  
torsdag 24. mai 2007 kl 17.00  

 
Innlegg av eksterne ressurspersoner, og det 

vil bli anledning å stille spørsmål.  
 

Rådmannen 

 

P A S S F O T O 
 

Ny tjeneste fra Storfjord Data: 
Nå kan vi også tilby passfoto! 

Vi tar bilder og skriver ut; enten som  
25 passfoto (3.5 cm x 4.5 cm), eller som  

15 passfoto og 2 litt større foto. 
Fotografering/ utskrift foregår på  

mandager og tirsdager. 
Pris: Kr. 250,- inkl. mva. 

 
 
 
 

Hatteng , 9046 Oteren 
Telefon: 77715220 

E-post: post@storfjord - data.no 

 i   fra Storfjord kommune 



  

Stor navnekonkurranse 
                                           
                                             
                                             
                                             
                                              
                                             
                                             
                        

           Nå skal ungdomsklubben på Hatteng 
døpes, og det er opp til dere  

klubbdeltakere hva navnet skal bli.  
 

Dette skjer gjennom to runder, først må vi 
ha forslag inn for så å ha avstemming. 

 

Forslag til navn og begrunnelse for navnet 
leveres til klubbleder  
Magdalena Fosshaug. 

 

De beste forslagene og begrunnelsene vil 
bli plukket ut til neste runde. 

 

Siste frist for forslag er 31. mai. 
 

Klubbens endelige navn vil bli avgjort i 
løpet av juni og vinneren premieres.  

 

Klubben vil også få eget skilt når klubben 
starter opp igjen etter sommerferien. 

 

LYKKE TIL!    

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Kulturkontoret 
 

 
 
 
 
 

MC-DAGEN 
2. juni 2007 

 

Alle mc-entusiaster inviteres til å markere 
dagen sammen med oss i Storfjord MCK. 

Vi kjører Lyngenfjorden rundt. 
 

Avgang fra Lyngskroa kl. 10.00 
Parade i Lyngseidet og  

Olderdalen sentrum  
Parade Skibotn m/kaffepause 

Mc-gudstjeneste Storfjord kirke kl. 14.30 
Grillmat og samvær på treffplassen  

kl. 15.00 
 

Velkommen skal du være 

 17. MAI 2007 
 

STÅENDE BUFFET 
PÅ SKIBOTNSENTERET 
Fra kl. 1400 – 1800 

 

Varm mat:             Tilbehør: 
Røkt svinesteik      Surkål, Gulrøtter,  
Stekt kylling          Salater, Dressing, 
Ovnsbakt laks       Rømme, Kokt potet                           
                                                Kokt ris 

 

Dessert: 
Gele m/vaniljesaus 

Sjokoladepudding m/vaniljesaus 
 

Pris: 
Voksne kr. 210,- 

Barn 5-12 år kr. 105,- 
Barn under 5 år gratis 

 

Velkommen til trivelig 17.mai-
middag på Skibotnsenteret 

Storfjord  
Pensjonistforening  

 
 
 

 
avholder medlemsmøte på  

Valmuen Oteren onsdag 30. mai kl 14.00. 
OBS merk tid og sted! 

 

Gamle og nye medlemmer ønskes  
velkommen. 

 

Formannen 

 



 

INFORMASJON FRA AVFALLSSERVICE AS 
Tlf.  777 70 000    Fax  777 70 001 

www.avfallsservice.no 
 

RYDDEAKSJON 2007 
 

Det er igjen tid for den årlige ryddeaksjonen for husholdningene. 
 

Ryddeaksjonen er uten kostnader og omfatter avfall fra husholdningsabonnenter.  Det 
kan leveres møbler, klær og annet løsøre fra husstand.  Klær og mindre løsøre må være 
pakket i sekker. Også gjenstander som sykler, sparkstøtting og snøskyvere kan leveres 

uten kostnad. 
Sekkene må ikke være for stor eller tung da de skal kunne håndteres av en person. 

EE-avfall som f.eks. komfyr, vaskemaskin, kjøleskap, elektriske ovner, o.l. samt mindre 
elektriske gjenstander vil også bli tatt med.   

 

DET SOM IKKE VIL BLI TATT MED ER: 
Farlig avfall som olje, maling, lakk, lim, etc. 

Tauverk og fiskegarn. 
Bilvrak, bildekk, bildeler, motorer, skrapjern o.l. 

Nettinggjerder, plenklippere og andre gjenstander fra uteareal. 
Rivings- og bygningsavfall, faste innredninger (kjøkken/bad), ovner o.l. 

 

Farlig avfall kan leveres gratis mens det øvrige kan leveres mot betaling på mottakene til 
fastsatte tider.  

 

RYDDEAKSJONEN KJØRES FØLGENDE DAG: 
 

Storfjord kommune starter mandag  04. juni 2007 
 

NB!!  Avfallet som skal leveres må være lagt ved veien.  Vil du være sikker på at ditt  
avfall blir tatt med, må avfallet være lagt ut om morgenen. Hvitevarer og annet elektrisk 

avfall vil bli hentet av en egen bil, og bes derfor plasseres lett synlig. 
 

RYDDEAKSJONEN OMFATTER IKKE AVFALL FRA  
NÆRINGSLIVET 

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

 i   fra Kulturkontoret 
 

 
Trimkassesesongen  

 

begynner 15. juni.  
3 klasser også i år:  Barn (0-15 år) Voksne  Godt voksne 62+)  

Start oppkjøringa allerede nå!  
Kulturkontoret  



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

 

...Toneshus... 
v/Tone Figenschau Seppola. 

Tlf: 911 82 488 
 
 
 
 

Jeg tilbyr; 
klassisk massasje 

kopping massasje  NY 

fotsoneterapi 
øreakupunktur 

posturologi  NY 

urtemedisin 

blodtrykks måling 

selger oljer blandet til ditt behov 
 

Åpningstider; 
Mandag etter avtale 

Tirsdag     14-21 
Onsdag     12-15 
Torsdag    12-15 

Andre dager og tider etter avtale 
 

Drop-in sol, 
alle dager mellom kl 10-21. 

 

Velkommen til  
helse og velværebehandlinger. 

 

Terminliste 4. divisjon 
menn  

Storfjord idrettslag 2007 
 
 
 
 

 
 

Hjemmekamper: 
 

Fredag 25. mai   kl. 2000 Storfjord – Skognes  
Melen gress 

Søndag 10. juni  kl. 1300 Storfjord – Salangen 
Melen gress 

Lørdag 23. juni  kl. 1500 Storfjord –  
Ringvassøy  Melen gress 

Søndag   8. juli  kl. 1500 Storfjord – Senja   
Skibotn gress? 

Søndag   5. august  kl. 1500 11 Melen gress 
Lørdag 11. august  kl. 1500 Storfjord –  

Storsteinnes  Melen gress 
Onsdag 15. august  kl. 1915 Storfjord –  

Lyngen/Karnes Melen gress 
Søndag  19. august  kl. 1300 Storfjord – Fløya   

Skibotn gress? 
Lørdag    1. sept.  kl. 1500 Storfjord –  

Nordreisa  Skibotn gress? 
Lørdag  15. sept.  kl. 1500 Storfjord – 

Ulfstind   Melen gress 
Lørdag  29. sept.  kl. 1500 Storfjord – Bardu-

foss  Melen gress 

 

Skytingens dag: 
 

Tradisjonen tro arrangerer Storfjord skytterlag "Skytingens dag" på  
Brenna skytesenter den 13 juni kl. 1700. 

Alle små og store "skyttere" er hjertelig velkommen til å prøve denne spennende sporten. 
Alle vil få premie som består av belte med DFS-logo, Diplom, penn og klistremerke 

Ta med godt humør og hele familien, og kom til Brenna. 
Vi selger grillpølser, kaker, brus og kaffe, og grillen vil være varm hele kvelden  

til fri anvendelse. 
Kanskje blir det også muligheter for båtrace på dammen. 

 
Storfjord skytterlag v/styret 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

Dugnad på kirkegårdene i Storfjord: 
 

Det vil bli dugnad/planting på Hatteng kirkegård tirsdag 5. juni kl. 17.00 
Og på Skibotn kirkegård torsdag 7. juni kl. 17.00 

 

Håper flest mulig vil finne veien og hjelpe oss med utplantinga. 
 

· Salg av blomster, Kuben blomster 
· Servering av kaffe og kaker 

VEL MØTT !  
Storfjord blomsterfond 

 

 
 
 

AKTIVITETER VÅREN OG SOMMEREN: 
 

                           KLUBBKVELDER: 
Tirsdag 08. mai kl. 19.00   
Tirsdag 15. mai kl. 19.00  

 Mandag 21. mai kl. 19.00 
 Mandag 04. juni kl. 19.00 

                                                  Mandag 11. juni kl. 19.00 
                                                  Mandag 18. juni kl. 19.00 

 

Vi møtes med hundene på parkeringsplassen ved tannklinikken på Hatteng. Målet er å  
lære hundene å være i nærheten av andre hunder og fortsatt ha kontakt med eieren. Vi trener  

også litt lydighet. Hundene er i bånd. Det blir mulighet til fri lek på slutten av  
øktene for de som ønsker det. 

 

Alle hunder og eiere er velkommen, uansett rase/blanding, størrelse, farge og  
grad av oppdragelse 

 

FAMILIETURER: 
· Søndag 13. mai: Tur til humpene i Åsen. Oppmøte kl.13.00. 

· Lørdag 02. juni: Tur til Steindalen. Oppmøte kl. 13.00. 
· Søndag 10. juni: Tur på Lulle natursti. Oppmøte kl. 13.00. 

Vi tar sommerferie etter den 18. juni, men fortsetter med flere aktiviteter på  
sensommeren / høsten. 

 

DRESSURKURS: 
Vi ønsker også å leie en instruktør og arrangere kurs i hverdagsdressur en helg. For å vite om vi 
har råd til dette, må vi vite hvor mange som er interessert. For å melde interesse for dressurkurs 

og / eller andre aktiviteter,  
ta kontakt med: 

Line, e-post: jostein.sorum-lokas@storfjord.net tlf 47838674       
Tor-Jørgen, e-post: torj@resonansklinikken.no tlf 91829350    



 

VELKOMMEN TIL  
17.MAI FEIRING! 

 

Hermanns Bistro åpent fra kl. 12.00            Bordbestilling: 777 15000 
Spesialmeny for 17. mai       

Kakebord i Baren m/kaffe-te og brus hele dagen 
”Welcome Inn!” 

 

NB! Husk Diskoteket åpent 16. mai kl. 22.00.  LOST BAND spiller. 
           

                                                                                    
         Tlf.: 777 15000 Fax: 777 15 001 
              E-mail: post@lyngskroa.no 
              www.lyngskroa.no  

post@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                                                   5. etappe: 14 km sykkel 
         2. etappe: 14 km sykkel                                             6. etappe: 7 km løp                                               
         3. etappe: 14 km rulleski                                           7. etappe: 7 km løp                                
         4. etappe: 14 km sykkel                          
 

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 herre klassen. 
 

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 
Startkontingent: 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 



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

 

HJERTELIG VELKOMMEN 
Troll-Kafé - Restaurant 

 
 
 
 

SUVENIRER - TØRRFISK 
Hjemmelaget kaldt røkt Ørret 

OVERNATTING 
MIDDAGSMENYER 

 

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 

 Bygdekinoen 

Torsdag 31.mai -07 
Otertun 
 
Spider-Man 3  
 (11år)  2t 21 min 
(frarådes barn u/11år) 
 
Am. Action/fantacy/SciFi/ 
Spenning 
 
Se lokale oppslag for 
klokkeslett. 

 
Les mer om filmene på 

www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen 

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. 
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 

  Passfoto 
mens du venter (15 min.) 

Tekst & Cetera 
  tlf 91869132 

 

Fagforbundet  
Storfjord avd. 515  

 
har fått egne nettsider: 

 

www.fagforbundet.no/storfjord 


