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FULLDISTRIBUSJON 

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

 

LINDORFF –  
DOBBELBETALTE  
REGNINGER TIL  

LEGEKONTORET I 
2006. 

 
 
 
 

Dersom du ikke har fått tilbake penger 
som du mener er dobbeltbetalt til Lindorff 

i forbindelse med regninger fra  
legekontoret, må du kontakte  

helsesekretær Caroline Ingebrigtsen ved 
legekontoret 777 14600  
innen 31.august 2007.  

Ha klart saksnummer fra Lindorff og  
kvittering av dine betalte regninger.  

 

Økonomisjefen 

 i   fra Storfjord kommune 

 

SKOLESTART  
August 2007 
 

 
 

1. PLANLEGGINGSDAGER PÅ 
SKOLENE 

 

Mandag 20. august.  
Første del av dagen på egen skole.  

KL. 12.00: Fellesdel informasjons og 
planleggingsdag for alle ansatte i skolene 

kl. 12.00 på Hatteng skole. 
 

Tirsdag 21.august:  
Planleggingsdag på hver skole. 

 

2. SKOLESTART ELEVER: 
 

Onsdag 22. august 2007. 
SFO på skolene starter opp samtidig  

med skolene. 
 

Kontakt evt. skolene for detaljer. 
 

Skolebussene kjører til vanlige tider. 
 

Vel møtt til nytt skoleår, med ønske om 
et trygt og lærerikt skoleår for alle. 

 
Oppvekst og kulturetaten 

 i   fra Oppvekst– og kulturetaten 

 

Annonser til Mangfolderen  
sendes pr. e-post til 
anne.mette.lind 

@storfjord.kommune.no 



post@storfjord.kommune.no 

 

Forhåndsstemmegivning 
 

Det er anledning å forhåndsstemme på kommunehuset, Hatteng fra og med 10. august til og med 
7. september. Stemmegivningen foregår alle dager i åpningstida som er  

mandag - fredag fra kl 08.00 til kl 14.45. 
 

I tillegg kan det avgis forhåndsstemme på Åsen omsorgssenter 5. september fra  
kl 10.00 – 1200 og på Skibotn omsorgssenter den 6. september fra kl 10.00 – 12.00 

 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi sin stemme på valgdagen eller  
møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi sin 

stemme der de oppholder seg. 
Det er ikke krav om at søknaden skal være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at 

velgeren er syk eller ufør og derfor ikke i stand til å forhåndsstemme et annet sted. 
 

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren 
 

Tlf 777 14500 eller tlf 982 89063 til valgstyrets sekretær Wenche Haug Andersen  
 

 

 i   fra Storfjord kommune 

Storfjord som en trespråklig kommune 
 

Styringsgruppa for formell flerspråklighet i Storfjord kommune har arrangert to  
dialogmøter, for å informere og få innspill fra befolkningen. I kommunestyremøtet  
7. mai, la styringsgruppa fram en delrapport, der resultater fra utredningsarbeidet  

ble presentert. I kommunestyremøtet ble det enstemmig vedtatt at: 
 

Storfjord kommune erklærer at vi har tre likeverdige språk og kulturer (samisk, finsk/kvensk og 

norsk). Storfjord kommune ønsker å arbeide for at dette lar seg gjennomføre  

i praksis. Det er ikke lagt til rette for dette fra statlig hold pr i dag. Derfor ønsker  

Storfjord kommune (ved hjelp av Troms fylkeskommune) å søke sentrale myndigheter  

om å finne fram til en løsning som er tilpasset Storfjord med de tre likeverdige  

kulturer/språk. 
 

Representanter fra styringsgruppa har vært i møte med Kirke og kulturdepartementet og  
diskutert det videre arbeidet. Nå arbeider styringsgruppa med å forme et pilotprosjekt for  

Storfjord, der kommunen kan fremme og likestille samisk, finsk/kvensk og norsk språk og  
kultur. Det vil bli søkt om prosjektmidler fra Arbeids og inkluderingsdepartementet. 

 

Hanne Braathen, ordfører og leder av styringsgruppa. 

Inger-Lise Fagerli, prosjektmedarbeider 

 i   fra Storfjord kommune 



 

INFORMASJON 
FRA  

STORFJORD          
FYSIOTERAPI 

 
Det ligger mange avglemte lakener og 

håndklær hos fysioterapeutene på  
helsehuset. 

 
Disse må hentes i løpet av august på 

grunn av endringer i lokalet. 

TILSKUDD FOR  
TILPASNING/
UTBEDRING  

OG ETABLERING I 
EGEN BOLIG 

 
 
 

 

 Storfjord Kommune disponerer  
tilskuddsmidler fra Husbanken til  

videreformidling til kvalifiserte søkere.  
Tilskudd kan gis til følgende husstander:  

- funksjonshemmet  
- over 60 år  

- sosialt vanskeligstilte  
- enkeltpersoner for etablering og  

   utbedring av egen bolig 
- unge i etableringsfase 
- 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, drifts-/
utviklingsetaten.  

TLF: 98289113-77714500 
 

SØKNADSFRIST  
10.september 2007 

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Storfjord kommune 

 

FRUKT OG GRØNT  
I SKOLENE   

            

Fom skolestart  
aug. 2007, innføres 
gratis frukt og grønt  

til elever i kombinerte skoler  
(1.-10.årstrinn), og i rene  

ungdomsskoler. Målet med ordningen  
er å bidra til at barn og unge får gode  
kostholdsvaner. Kostnadene vil bli  

kompensert av staten gjennom  
inntektssystemet til kommunene.  

Den enkelte skole har ansvaret for å  
iverksette ordningen på sin skole 

 
Oppvekst og kulturetaten 

 i   fra Oppvekst-og kulturetaten 

 i   fra Storfjord fysioterapi 

! 



 
 
 

       Kronprinsparets besøk i Storfjord  
28.august 2007 

 
Program for dagen 

 
Kl. 9:30   Kronprinsparet ankommer Storfjord kommune sjøveien med Kongeskipet  
                 Norge, og legger til i Skibotn Havn. Møtes av Ordfører m/ følge og folket.  
                 Blomsteroverrekkelse ved 2 barn. 

 
Kl. 9:35   Kronprinsparet blir transportert med hest og vogn til Nils- Aslak Valkeapààs  
                 sitt hus Làssàgàmmi. Vi håper flest mulig folk møter opp langs ruta og  
                 ved Làssàgàmmi.  

 
Kl. 9:45   Offisiell åpning av Làssàgammi som samisk kunstnerbolig  
                  v/ Kronprinsparet. 

 
Kl. 10:25 Transport av Kronprinsparet med bil til Skibotn Bedehuskapell. Folket  
                  forflytter seg til Markedsplassen. 

 
Kl. 10:30 Skibotn Bedehuskapell. De som skal delta  venter inne når Kronprinsparet  
                  ankommer. Ønsker du å være en av disse, så ta kontakt med  
                  Hans Nic. Nilsen tlf.412 61725.  
                  Program: Salmesang og bønn , orientering om Skibotn Bedehuskapell og  
                  om læstadianismen. Kronprinsparet spaserer deretter til Markedsplassen.  
                  Kronprinsparet ønsker spesielt å møte folk. 

 
Kl. 11:05  Markedsplassen: Tale og gaveoverrekkelse ved Ordfører Hanne Braathen.  
                  Tale av Kronprinsen. Kunstnerisk innslag ved Kristin Mellem.  
                  Kulturskolens barnekor synger sanger på norsk, samisk og finsk. Deretter 
                  vandring på markedsplassen der det vil være tradisjonelle markedsboder  
                  med utvalgte lokale håndverksprodukter for visning og salg. Kronprinsparet 
                  vil samtale med de fremmøtte og også titte på historiske minner,  
                  bygninger og bautaer.  

 
Kl. 11:45 Kronprinsparet blir transportert med bil til Skibotnsenteret der det vil 
                  være lunsj for inviterte gjester. 

 
Kl. 13:20 Kronprinsparet reiser fra Storfjord. Vi håper flest mulig folk har  
                 anledning til å samles utenfor Skibotnsenteret for å hilse  
                 Kronprinsparet når de forlater kommunen. 

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



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

Praktisk informasjon for dagen 
 
 
 

Transport:  
Barnehager og skoler vil bli transportert med busser.  

Muligheter for kjøp av mat og drikke: 
Markedsplassen - to små kafeer 

bla. i Rastebyhuset, 
utsalg av kaker og drikke. 

”Troll kafé” ved kaia 
Olderelv Camping og Skibotnsenteret 

Matvarebutikkene og bensinstasjonene. 
 

Markedsplassen :  
Det vil være noen reserverte områder for barnehager, skoler og  

omsorgsentrene. Dersom du/ dere trenger å sitte må stol medbringes.  
Markedsbodene er åpne fra kl.09:30 til kl.13:00.  

Museumsanleggene og smia er åpent for publikum samme tidsrom.  
 

Parkering:  
Området rundt Samfunnshuset, samt ved Turisthotellet. Busser må  

parkere ved Turisthotellet. 
 

Toaletter:  
Ved kaiområdet 

 
 

Vi håper at flest mulig av innbyggerne i kommunen møter opp 

for å hilse Kronprinsparet når de for første gang besøker vår 

kommune.  

Vi oppfordrer videre alle som har folkedrakter,  

nasjonaldrakter ,bunader, kofter med mer om å ikle seg  

i disse til folkefest.  
 

Hjertelig velkommen! 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

HATTENG  
SØPPELMOTTAK  

 
 
 
 
 
 

Hatteng søppelmottak har åpent annenhver 
mandag (ukene 36,38,40 osv)  

fra kl. 14.00-17.00.  
Husholdningsavfall leveres gratis.  

 

Storfjord kommune henstiller innbyggerne 
å benytte dette mottaket.  

Søppelcontainerne på Rasteplassen  
Hatteng, Njallevuopio og Parras skal ikke 

benyttes til husholdningsavfall fra  
kommunens innbyggere og hytteeiere.  

 i   fra Driftsetaten 

 

LEILIGHETER TIL 
LEIE PÅ ELVEVOLL  

 
 
 

Storfjord kommune har 2 leiligheter ledig 
for utleie på Elvevoll  

Leilighetene er på 60m2, 1 soverom,  
bad, kjøkken/stue, ute- og innebod.  

 
Ta kontakt med Aud Nystad på  

tlf 98 28 90 64/77714500  

for nærmere informasjon. 

 i   fra Driftsetaten 

 

Møteplassen på  
Valmuen 

 

Åpner etter ferien onsdag 15.08.07 
Fra kl, 10.00- 14.00 

Henting/bringing 77714833 
 
 
 
 
 
 

Møteplassen Skibotn 
 

Torsdags kafe 
Fra kl. 10.00-14.30 

Åpner etter ferien torsdag 30.08.07 
Henting/bringing 98289068 

Møteplassene er åpent for alle, så stikk 
innom. 

Vi selger kaffe og vafler. 
Loddsalg/Årer. 

Velkommen 
Ann-Mari og Ellen 

TIL ALLE SCOOTER-
INTERESSERTE I  

STORFJORD 
 

Storfjord snøscooterforening og Skibotn  
motorsportklubb skal i fellesskap sette opp 

fastmerker fra grensa der løypa i dag  
kommer inn til Norge fra Finland og over  

til Breidalen. 
 

I den forbindelse så behøves det folk som kan 
gjøre en innsats. 

 

!! Still opp og vær med og merk den første 
løypetraseen i Norge som merkes med  

fastmerker. 
Dette er et pionerprosjekt !! 

 

Startdato er satt til 1. sept. - 07. 
 

Nærmere opplysninger: 
 

Skibotn Motorsportklubb,              
ring Jan-Arne Koht tlf. 944 85 941 

Storfjord snøscooterforening  
Jan-Ivar Larsen tlf. 479 12 666 



post@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 

 

Høstens kurs! 
 

Snart kommer kurskatalogen med 
høstens kurs ut i postkassen til alle 

husstander.  
 

Følg med ... 
 

Kompetansesenteret, Hatteng,  
9046 Oteren 

Tlf. 775 21 555 -  
E-post post@funordtroms.no                              

 
 

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. 
 

 

FYSAK  
Storfjord 

Privatpersoner, lag og  

foreninger og bedrifter i  

Storfjord annonserer gratis   

i Mangfolderen 



 

Leilighet til leie  
 
 
 
 

på Åsen Vestre 
120 kvm med 3 soverom. 
Store utearealer, meget 

barnevennlig. 
Ledig omgående. 

 

Kontakt Hilde  
på 99749717 

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 23.aug.2007 
Otertun 
   
18.00   Harry Potter og 
            føniksordenen 
 
     (11 år)   2 t  18 min 
     Eng eventyr    
 
 

 
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 Storfjord kommune 

 

HYBEL/  
LEILIGHET 
 
 
 
 
 
 
 

ønskes leid i Skibotn av 
jente 18 år, fra august/  

september.  
 

Ta kontakt på  
mob: 97715360 

Lokale nyheter på 
nett i 10 år 

 

www.lokalavisa.no -> 
Storfjord 

 

Seniordansen  
 
 
 

starter opp  
mandag 3. september 

kl. 18.00  
på skytterhuset, Brenna 

 

Vi ønsker nye dansere  
hjertelig velkommen 

Det kreves ingen  
forkunnskap eller partner. 


