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

 

ENDRING AV REGULERINGSPLAN.  
KOMMUNEHUS HATTENG 

 

Driftstyret har i sak 0079/07 vedtatt forslag til endring av reguleringsplan ved Kommunehuset  
på Hatteng. Endringen består i flytting av atkomstveg til Kommunehuset og boligfeltet,  

samt parkeringsplasser.  
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på Kommunehuset i tidsrommet 10.06.-10.07.07. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Storfjord kommune, 9046 Oteren  
innen fristen utløp 10.07.07 

 

* 
PERSKOGEN CAMPING A/L –SØKNAD OM  

ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE 
FOR PERSKOGEN CAMPING 

 

Driftstyret har i møte 04.06.07, saksnr. 0067/07 vedtatt: 
Driftstyret, som planutvalg, avslår søknaden fra Perskogen Camping AL om endring av  

reguleringsbestemmelsene for campingplassen. Storfjord kommune ønsker å presisere at dagens 
reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser skal respekteres. Dersom camperne 

ikke respekterer reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene vil Storfjord kommune vurdere 
å stenge campingplassen. 

Dersom spikertelt ikke er fjernet innen utgangen av juni 2007, vil området bli omdisponert 
 tilbake til LNF-område, i forbindelse med godkjenning av kommuneplanens arealdel. Persko-

gen Camping vil derfor opphøre fra samme dag. 

 i   fra Driftsetaten 

Storfjord kommune Storfjord kommune Storfjord kommune Storfjord kommune     
ønsker alle sine innbyggere ønsker alle sine innbyggere ønsker alle sine innbyggere ønsker alle sine innbyggere     
en trivelig sommer!en trivelig sommer!en trivelig sommer!en trivelig sommer!    



post@storfjord.kommune.no 

 

KOMMUNEDELPLAN FOR  
TRAFIKKSIKKERHET 2008-2011 

 

 
Driftstyret  behandlet ovennevnte sak i møte 04.06.2007,  

saksnr. 0064/07.  
Følgende vedtak ble fattet: 

Driftstyret vedtar å igangsette arbeidet med revisjon av kommunedelplan for  
trafikksikkerhet. Planperiode: 2008-2011.  

Det bes samtidig om innspill til handlingsplan for trafikksikkerhet 2008-2009. 
Barnehager, skoler, bygdeutvalg og lag og foreninger utfordres spesielt til å delta  

i planarbeidet. 
 

Innspill til planen sendes Storfjord kommune, 9046 Oteren innen 15.09.07. 

 i   fra Driftsetaten 

På tide å begynne å tenke på 

SPILLEMIDLER 
 

Lag og foreninger som har planer om nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende  
anlegg neste år, bør snarest mulig komme i gang med konkret planlegging slik at  

søknaden kan leveres i tide. 
 

Søknader sorteres i tre kategorier: 
 

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg 
Kostnadsramme 20.000 – 80.000 kr 

Tilskudd 50% 
 

Ordinære nærmiljøanlegg 
Kostnadsramme 80.000 – 400.000 kr 

Tilskudd 50% 
 

Ordinære anlegg 
Kostnadsramme fra kr. 400.000,- 

Tilskudd ca. 42% 
Frist for innlevering av spillemiddel-søknad til kommunen er 1. november.  

Søknadsskjema finner du på www.storfjord.kommune.no - Kultur og fritid - Tilskudd. 
Alle anlegg skal forhåndsgodkjennes først. Det finnes egne skjema og retningslinjer for dette. 

Ta kontakt med kulturkonsulent Maria Figenschau 
tlf. 777 14500 eller 982 89 091, e-post maria@storfjord.kommune.no  

for spørsmål eller veiledning. 
 

Anlegg som har søkt tidligere, men ikke fått midler enda, må levere ny søknad dersom de  
fortsatt ønsker å stå som søke 

 i   fra Kulturkontoret 



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 ak-
tivitet og færre på stønad. 
 

Arbeidsgruppa har lagt frem forslag til ny organisasjonsmodell i  
forbindelse med omorganiseringen til NAV. Forslaget går ut på at  

kommunen legger minimumsløsningen, økonomisk sosialhjelp og råd/
veiledning, inn under NAV. Videre  legger man inn et estimat om minimum 

4,5 stillingshjemler i NAV, med tillegg av mulige fjernarbeidsplasser  
i en overgangsperiode. 

Resten av sosialtjenestens arbeidsoppgaver, inkludert barnevern,  
rusarbeid og psykiatri, foreslås lagt over i en egen avdeling man som  
arbeidstittel har kalt ”oppfølgingavdelingen”. Avdelingen vil fremstå 
som en ren kommunal fagavdeling og vil i utgangspunktet ha  

7,5 stillingshjemler. Noen oppgaver, som eks. gjeldsrådgivning,  
foreslår man blir tatt ut og blir overført til økonomiavdelingen som  

har best kompetanse på denne type saker. 
Når det gjelder bygningsmessige forhold arbeider gruppa med å  

utarbeide forslag for en tilfredsstillende løsning. Som kjent er det vedtatt 
at NAV-kontoret skal lokaliseres til Oteren. Dessverre viser det seg at den 
bygningsmessige standarden på eksisterende bygg, rødbygget, neppe er  

tilfredsstillende for utbygging eller påbygging. Det er mulig at dette  
bygget i verste fall må rives for å gi plass for et nybygg som  

tilfredsstiller kravene både til NAV og til den kommunale virksomheten. 
Det er forventet at kommunestyret behandler saken i junimøtet.   

 i   fra Storfjord kommune 

Neste Mangfolder kommer Neste Mangfolder kommer Neste Mangfolder kommer Neste Mangfolder kommer     
i midten av august.i midten av august.i midten av august.i midten av august.    

 

Fristen for å sende inn stoff er  

som vanlig den 10.  



 

Brukerundersøkelsen våren 2007 –  
Storfjord folkebibliotek 

 

Oppvekst- og kulturetaten gjennomførte en brukerundersøkelse der spesielt foreldre, 
men også andre hadde mulighet til å gi uttrykk for hvor fornøyde de var med nivået på 

de forskjellige tjenestene innenfor sektoren. Av de 65 svarene som kom inn,  
var det 36 som hadde avkryssing på bibliotekdelen av skjemaet, og resultatet  

ble slik grafen nederst viser. 
Det var svært viktig og heldig at mange av dem også tok seg tid til å komme med forslag 

til forbedringer og utviklingsmål for Storfjord folkebibliotek, sammen med ris og ros. 
Det som går igjen, er ønske om: 

 

� Romslig, koselig og moderne bibliotek 
� Større utvalg av bøker for alle aldersgrupper, i tillegg til filmer og musikk 

� Økt åpningstid, mer ettermiddags- og kveldsåpent 
� Biblioteksystemet på data 

� Bedre informasjon om tilbud, åpningstider m.m. 
 

Folkebibliotekets hovedavdeling er nå på Hatteng skole, men flytter til kommunehuset 
når de nye lokalene der står klare etter utbygginga som starter i løpet av året.  

Mitt ønske som biblioteksjef er at biblioteket da skal gi et mye bedre og utvidet tilbud i 
tråd med det brukerne foreslår og har behov for.   

Dersom du har forslag til tjenester eller utforming av det nye biblioteket, tar jeg gjerne i 
mot dine synspunkter. Du kan kontakte biblioteket via: 

Storfjord folkebibliotek, Hatteng, 9046 Oteren,  
e-post: biblioteket@storfjord.kommune.no eller tlf. 777 14 680. 

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Storfjord folkebibliotek 
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         IMAGAÌSIMARSJEN 2007 
                    En av Nord-Norges største turmarsjer,  
                                i porten til Lyngsalpan 

               Sted: Akselstua i Steindalen Dato: Fredag 20.juli  
                            Start: Mellom kl. 17.00 – 20.00 

Løyper: 5, 10, 15 eller 18 km - med IVV- stempling HC og miniløype 
 

Turmarsjen går opp Steindalen med elva og isbreen like inn på deg. 
Salg av mat både på Steindalshytta og på Akselstua. 

 

DRAUGENMARSJEN  
Draugenmarsjen for aller første gang 

 

Sted: Akselstua i Steindalen Dato: Søndag 22.juli Start: Mellom kl. 11.00 – 13.00 
Løyper: 5 og 10 km – med IVV-stempling HC og miniløype 

Salg av mat på Akselstua. 
 

Turmarsjen går til der det fortelles at Lars Peder Larsen var i slåsskamp med  
Draugen”  

Det er laget informasjon om hendelsen som en kan lese på Akselstua og  ute i løypa. 
Mer info til begge marsjene: 952 20 447 

Se også: www.storengsteindaltrim.no  
Arr: Storeng Steindal Trim 

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

 

Turmarsj i Signaldalen 
 

"Parastrimmen"  
arrangeres søndag 17. juni.   

 

Start fra Paras mellom kl. 11.00-12.00.   
5 og 10 km.  Merke og IVV-stempel. 

Arr.  Signaldalen bygdelag 

 

FYSAK Storfjord 

 

Skibotn IL arrangerer Bollmannsveimarsjen  
 

søndag 17. juni med start mellom  
kl 1500 og 1600.  

Turmarsjen har utgangspunkt/startsted fra Skibotnhallen med mulighet for  
påmelding på parkeringsplassen ved Bollmannsveien/Russeveien for 11 og 16 km.  

5 og 10 km start fra Skibotnhallen.  
IVV stempling, medaljer og årstegn. Salg av kaffe, grillmat m.m. 

 



Annonsere? Send e-post til anne.mette.lind@storfjord.kommune.no 

 

FYSAK Storfjord 
 

Trimpostkasse-
konkurranse 

 

Konkurranse er delt opp i ulike klasser 
slik at flest mulig har muligheten  

til å delta. 
 

1 Barneklasse 
(0 – 15) 

Er du mellom 0 og 15 år, må du ha skrevet 
navnet ditt inn i minst 10 av  

trimpostkasse-bøkene. Det er valgfritt hvilke 
postkasser du besøker. 

 

2. Voksenklasse 
Er du voksen, må du som tidligere ha besøkt 

minst 20 av de 22 trimpostkassene som er satt 
ut i Storfjord. Du velger sjøl hvilke to du vil 

hoppe over. 
 

3. Godt voksne 
(62+) 

inkl. funksjons-
hemmede 

Er du voksen og over 62 år eller har en  
funksjonshemming, kan du velge å stille i 

denne klassen. Da må du besøke minst 10 av 
de tsatte kassene. Hvilke er opp til deg sjøl  

å velge ut. 
 

 

Hvor finner jeg 
kas-

sene? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steindalen ved Steindalshytta 
Steindalen ved brefoten 

Elvevolldalen ved Nervatnet 
Langdalen på Elvevoll  
Høgborri ved Elvevoll 

Fallstokkbakken på Oteren 
Oterbakken 

Otertun mot Mortendalen 
Rieppesteinan i Tverrdalen 

Bjørnhompen på Åsen 
Skjellhompen på Åsen 

Hatteng ved kirka 
Brenna mot Kitdalen 

Stordalen i Signaldalen 
Lupposkaret i Signaldalen 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

Varsel om oppstart av planarbeide 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2004 – 2007 skal revideres for fire nye år. 
Planen skal for den nye perioden også inneholde handlingsplan for FYSAK.  

Plandokumentet vil ha fokus på fysisk aktivitet, friluftsliv og idretts- og nærmiljøanlegg. 
 

Det er et krav at alle som ønsker å søke om anleggstilskudd fra spillemidlene at  
prosjektet inngår i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 

 

Det vil bli lagt opp til aktiv deltakelse fra lag og foreninger, aktuelle institusjoner og  
privatpersoner gjennom åpne møter om planen. Registrerte lag og foreninger vil få  

tilsendt skjema for registrering av anleggsplaner. 
De som ønsker å komme med innspill til planen eller søke om spillemidler må  

ta kontakt med  
Storfjord kommune v/ kulturkonsulent Maria Figenschau tlf. 777 14500 el. 982 89 091, 

e-post maria@storfjord.kommune.no. 
 

Frist for innspill til høringsutkastet: 1. oktober 2007 

 
 

Storfjord Hagelag 
 

Storfjord hagelag har fått en ny vår! Hagelaget har startet opp igjen og det 
nye styret består av leder Ann-Mari Hansidatter, kasserer  

Aina Rydningen, styremedlem Ester Larsen, styremedlem Astrid Steinnes 
og sekretær Inger-Lise Fagerli. 

 

Foreløpig aktivitetsplan: 
 

Juni:   Orkidétur med Viggo Johansen etter avtale. 
  Mulighet å gå i forbindelse med Skibotn marked 16.06 kl 16.00. 

 

August: Hagevandring 
  Besøk hos Britt Karin Dreyer 

  Besøke Liens Økologiske Urtegård 
 

September:  Medlemsmøte med tema høstløk, samt innsamling og  
oppbevaring av frø. Det blir muligheter for kjøp av høstløker og  

bytte av frø. 
Ønsker du medlemskap? Ta kontakt med Ann-Mari Hansidatter tlf 41452361 

Inger-Lise Fagerli e-post: ingerlisefagerli@gmail.com 
 

Vennlig hilsen styret 

 i   fra Kulturkontoret 



Signaldalsdagan 2007. 
 
 
 
 
 

Signaldalen bygdelag  
arrangerer "Signaldalsdagan"  

11. og 12. august.   
 

I år for 10. gang.   

Program kunngjøres senere. 

Hva skjer i Storfjord i sommer? 
 

Sommeraktiviteter 

Fiske 2007 
Signaldalelva 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detaljer for 
-Fiskeregler 2007 og  

-Søknad om sesongkort. 
 

Se annonse i Nordlys eller  
www.signaldalelva.no 

etter 20.6. 
 

Fiske tillatt i perioden 15.07 – 30.08 
Særregler fra Stengfossen og ned  

t.o.m. 14.09 
 

Fiskekort sesongen 2007 selges hos  
Widar Figenschau, Signaldalen. 

Tlf.77715119 
 

Signaldalelvas Grunneierlag 

Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

Oteren framlag  
 
 
 
 

arrangererer  
 

TROMMEKURS  
mandag 25. juni fra kl. 17  

og tirsdag 26. juni, 
tilsammen 6 timer. Kursavgift kr. 150,-.  

Framlagsmedlemmer gratis. 
Ta gjerne med trommesett.  

Kurssted: OTERTUN  
Påmeldingsfrist: også for medlemmer, er:  

23. juni, til: 93403752 - Elna Karlsen.  
Gitarkurs for medlemmene planlegges.  

KAST IKKE SØPPEL I NATUREN 



Hva skjer i Storfjord i sommer? 
 

Sommeraktiviteter 

 
 

Skibotn gamle markedsplass  
sommer 2007  

 

Vil du lære mer om markedshandelen i 
gamle dager? Ta med dine  

sommergjester og besøk Nord-Troms 
Museum på Markedsplassen  

i Skibotn.  
 

I kontorbygget finner du også et godt  
utvalg av bøker med lokalhistoriske  
tema, samt en rekke utgivelser av  

Nils-Aslak Valkeapää. 
 

 
Åpningstider:  

 

29.juni - 29.juli. Onsdag – Fredag,  
kl.12.00 – kl.18.00. 

 
 
 
 

Arrangement 
19.juli kl.18.00 

 

Arven etter Jacob Seppola. Asle Seppola 
viser fram og forteller om gammelt  

verktøy brukt av hans far og bestefar i 
Seppola smia i Skibotn. 

 

Sted:  
Nord-Troms Museum,  

Markedsplassen, Skibotn 
 

* 
Bruktmarked 

21.juli kl. 12.00 – 18.00 
 

Sted:  
Nord-Troms Museum,  

Markedsplassen, Skibotn 

Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

                                     Sommeropplevelser i Signaldalen 
 

Kanoturer med guide på Signaldalselva,  
kanoutleie, besøk i hundegård,  

toppturer,kortere turer,  
turer med hund. 

 
Signaldalen Turopplevelser 

                                                 telefon 91869132 



 

Mangler du lesestoff i 
sommer? 

Stedsnavn i Storfjord 
 
 
 
 
 

Roald A Larsen 
Samlinga med stedsnavn er nå  

innbundet i nytt opplag. 
 

 Den  inneholder til sammen 2703 
stedsnavn fordelt på 283 sider, og er å 

få kjøpt på Kulturkontoret.  
 

Du får den for kr. 250,-  
  (pluss evt. porto). 

Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

Tilskuddsordninger for 

FRILUFTSLIV 
 
 
 
 
 

Tiltak som utløser dugnadsaktivitet og  
lokalt engasjement og som gir  

informasjon om natur og friluftsliv, og 
tiltak som er tilretteleggende og som  
fremmer fysisk aktivitet kan få støtte 

gjennom fylkeskommunens 
friluftsmidler. 

 

Søknader sendes kommunen innen 1. no-
vember, for prioritering og  

videresending til Fylkeskommunen.  
 

Søknadsskjema finner du på www.
storfjord.kommune.no - Kultur og  

fritid - Tilskudd. 
 

Ta kontakt med kulturkonsulent Maria 
Figenschau tlf. 777 14500  

eller 982 89 091,  
e-post maria@storfjord.kommune.no  

for spørsmål eller veiledning 

 

Turkart for Lyngenhalvøya 
 
  

Nå kan du endelig få hele Lyngsalpan verneområde på et kartblad, 
sammen med de tilliggende områdene i Lyngen, Storfjord,  

Tromsø og Balsfjord.  
 

Kartet er å få kjøpt hos flere utsalgssteder i kommunene samt hos 
Skogmesteren og på Kulturkontoret. 

 
Pris kr. 140,- 

 i   fra Kulturkontoret 



 

Passfoto  
mens du venter (15 min.) og når 

det passer deg.  
150 kr inkl. mva. 

Tekst & Cetera, Tore Figenschau 

tlf. 91869132 

post@storfjord.kommune.no 

 

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 

 

Idédugnad:  
 
 

 
 

Det er så fint å bo på Vestersia. 
 
 

Fredag den 22.6.07 kl 1800-2000  
på Elvevoll Oppvekstsenter. 

Alle på Vestersia og alle som har  
ideer om aktiviteter på vestersia,  
inviteres til en felles idédugnad.  

 

Hensikten er å: 
� Kartlegge eksisterende  

aktiviteter i bygda som helhet  
� Skape engasjement og  

deltagelse i hovedprosjektet  
� Finne prioriterte områder  

å satse på  
 

Vi skal tilsette prosjektleder som skal 
arbeide med dette fremover. 

 

Servering. 
 

Alle vell møtt . 
 

Vestersia bygdeutvalg 

 

Hus til leie  
 
 
 
 

på Åsen Vestre  
(Nærmeste nabo til omsorgsenteret) 

Ca 120 kvm. Leies ut møblert.  
Garageplass og stor deilig hage. 

Barnevennlig. 
 

Kontakt Hilde på 99749717 el. 77521096 



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

 

 
 
 
Møteplassen Skibotn  

 

på Samfunnshuset  
har åpent hver torsdag,  

 
Første gang Torsdag 21.juni kl.10.00-14.00. 

Henting/bringing ring 98289068 
 

Møteplassen på Valmuen  
 

er åpent hver Onsdag fra kl. 10.00-14.00 
Henting /bringing ring 77714833 

 

Vel møtt! 
Ann-Mari og Ellen 

 Bygdekinoen 

Annonser til  
Mangfolderen 

 
 
 
 
 

må være kulturkontoret 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 

 

 
 
 
 

Har et ledig vikariat som pedagogisk veileder,  
10 timer i uka (26,67 % stilling), for skoleåret  

2007/ 2008.  
Mesteparten av arbeidstiden skal være i  barnehagens  

åpningstid. I tillegg er det lagt opp til at noe av tida blir 
brukt til planlegging og møter på kveldstid.  

 

Stillingen krever førskolelærerutdanning.  
 

Spiren familiebarnehage holder til på Hatteng;  i et hjem 
på Brenna og et hjem i Kitdalen. Begge hjemmene har 
åpent 4 dager i uka, med 5 barn i hvert hjem. Til høsten 

har vi 12 barn, der flere av barna har plass i begge  
hjemmene. 

 

Dersom du er interessert eller ønsker mer informasjon,  
så ta kontakt snarest med  

Liv-Kirsti Pedersen tlf 77714592/ 98857779 

 

Bygdekinoen  
har tatt ferie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neste forestilling er satt 
opp den 23.august 2007 

 
Les mer om filmene på 

www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen 


