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

 i   fra Storfjord kommune 

 

PRESSE-MELDING 
 
 
 
 
 

 
Storfjord kommune vil arbeide 

for å bedre sin plassering på  
Forbrukerrådets ”servicetopp” 

 

Den plasseringen som Storfjord kommune 
fikk ved den nylig framlagte servicetesten 
i regi av Forbrukerrådet, skal forbedres. 

Dette var de ansatte i kommune-
administrasjonen i Storfjord hjertens  
enige om da de diskuterte det internt  

fredag den 31.august 2007. 
Det gjør vi ved å ta tak i rapporten og  
diskutere forbedringer internt på de  

enkelte arbeidsplasser og i avdelings- og 
ledermøter. Vi aksepterer plasseringen, 
men ikke at vi skal forbli på det nivået.  

Som rådmann blir det min oppgave å se til 
at vi holder det vi har bestemt oss for. 

 
 

Hatteng 3.9.2007. 
 

Maar Stangeland    
rådmann 

 

TUSEN TAKK 
 
 
 
 
 

Jeg vil takke alle dere som møtte 
opp i Skibotn og feiret  
Kronprinsparets besøk  

i Storfjord. 
Det ble en begivenhetsrik dag  

for oss alle. 
Jeg vil også takke hver og en som 
bidro til det flotte arrangementet 

den dagen. 
 
 

Hilsen Ordfører  
Hanne Braathen 

 
 
 

! 



post@storfjord.kommune.no 

 

Kulturtilbud til  
førskolebarn! 

 

Nå blir det tilbud om gratis ”Kulturlek” til alle før-
skolebarn.  

Tilbudet kommer til å bli gitt i alle barnehagene i kommunen.  
 

De barna som ikke har barnehageplass er velkommen til å delta i følge med en voksen 
i den barnehagen som passer best. Barn som går i barnehage vil få tilbudet automatisk, 

mens andre må melde seg på men får  
tilbudet gratis. Barn som ikke har barnehagedag den dagen kulturskolen kommer, er 

også velkommen til å delta i følge med en voksen. Tilbudet vil fordeles utover skoleåret 
2007-2008, hvor ofte det blir er ikke avklart ennå. 

 

Påmelding /interessemelding fra barn som ikke går i barnehage, sendes Line på 
telefon 982 89092 eller mail  
line@storfjord.ommune.no  

 

Innen 31. september.  

 i   fra Kulturskolen 

 

BRANN OG REDNING 
har 2 stillinger ledig som  

                 brannkonstabel    
 

Du må bo i Hatteng-/Kitdal-/Åsen området og arbeide i samme område.  
Førerkort kl C/CE. Det kreves god helse. Du må være villig til å ta de kurs som  

er nødvendig for å fungere som brannkonstabel.  
Lønn etter avtale/tariff.  

Noe du lurer på, ring 982 89112. 
 

Søknadsfrist 25.september 2007 
 

Søknad m/CV sendes til  
Storfjord Brann og Redning v/Leif Larsen, 9046 Oteren   

 i   fra Driftsetaten 



 

MØTE I  
STORFJORD 
GRÜNDER-

GRUPPE  
18.9.2007 kl. 1200 

           KOMMUNEHUSET 
 

Gründergruppa trenger flere medlemmer!  
Er du en av dem som ønsker å være med  

å utvikle gründersatsing i Storfjord?  
Kontakt Tone Figenschau Seppola,  

mail tone@seppola.org , tlf. 911 82 488  

 

NASJONALE  
PRØVER I  

GRUNNSKOLEN 
 
 
 
 
 
 

Høst 2007 avvikles nasjonale prøver  
for 5. og 8.årstrinn. 

 

1. Regning – prøve i grunnleggende  
ferdigheter på tvers av fag 

2. Lesing norsk – prøve i grunnleggende 
ferdigheter på tvers av fag 

3. Lesing engelsk - fagprøve 
 

Prøvene gjennomføres i uke 36/3,7 
torsdag 20. september og  

tirsdag 25. september. 
De som vil vite mer om Nasjonale prøver 

kan besøke Utdanningsdirektorates  
nettsted: www.udir.no 

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Oppvekst- og kulturetaten 

På tide å begynne å tenke på 

SPILLEMIDLER 
 

 

 

 
 

Lag og foreninger som har planer om nye  
anlegg eller rehabilitering av eksisterende  
anlegg, bør snarest mulig komme i gang 

 med  konkret planlegging. 
 

Søknader sorteres i tre kategorier: 
 

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg 

Kostnadsramme 20.000 – 80.000 kr 
Tilskudd 50% 

NB! Ingen søknadsfrist. Disse søknadene  
behandles fortløpende, og har ei forenkla  

ordning for utforming av søknad og  
innlevering av regnskap. 

 

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.  
(Gjelder de to sistnevnte ordningene.) 

Alle anlegg skal forhåndsgodkjennes først. 

Ta kontakt med kulturkontoret  

tlf. 777 14500 eller 982 89 091 

 i   fra Kulturkontoret 

 i   fra  Næringsavdelingen 



 

NYTILSATT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tina Sørgård er fra 01.09.07 tilsatt som  
50 % miljøarbeider i brukertjenesten i  

Storfjord kommune.  
 

Stillingen er et engasjement på 1 år og 
skal ha fokus på forebygging psykisk  

helse til barn og unge. 
 

Kontorsted er brukertjenesten, helsehuset, 
Oteren. Det legges opp til tverrfaglig 

og utadrettet jobbing, det vil si at  
Sørgård blant annet skal møte barn og  

unge der de befinner seg, for eksempel i 
ungdomsklubbene.  

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

 

Møteplassen på  
Skibotn 
Torsdags kafe 

 
Åpen fra kl. 10.00-14.30 

 

De som har behov for henting/bringing 
ring 982 89068. 

 
 
 
 
 
 

 
Møteplassen på  

Valmuen 
Hver onsdag fra kl 10.00-14.00 

Henting /bringing 77714833 
 

Velkommen innom 
 

Ann-Mari og Ellen 

 i   fra Storfjord kommune 

 

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. november, for prioritering og videresending til 
Fylkeskommunen. 

 i   fra Kulturkontoret 



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

 

FYSAK Storfjord 
 

Postkasse-
trim 2007 

- siste innspurt  
Vi minner om at siste dag det er mulig  

å delta i årets postkassetrim er  
30. september.  

 
Skjema må sendes inn senest 

mandag 1. oktober.  
I år er det premie til alle som deltar, samt 

en hovedpremie i hver klasse:  
 

Barn (0-15 år), 
voksne og godt 

voksne (62+)  
inkl. funksjons-

hemmede.  
 

Kart og lister er å finne på  
www.storfjord.kommune.no eller  
på Kommunehuset, Helsehuset  

og butikker.  
 

Legg merke til at vi i år kun oppgir navnet 

 

Spasertur  
fra Elvevoll oppvekstsenter starter opp  

igjen. Onsdag kl. 19. Vel møtt. 
 

Hilsen Anne og Tove 

 

Ønsker du å 
starte  

aktivitetsgrup-
pe? 

 
Lag, foreninger eller personer som ønsker  

å starte med et varig tilbud innen  
fysisk aktivitet, har mulighet til å få en 
økonomisk startpakke på inntil 5000.-  
fra FYSAK, til å dekke ting som utstyr,  

kurs for intstruktører eller andre ting dere 
trenger startkapital til.  

 

Slike startpakker kan gis utenom vanlige 
utlysninger på FYSAK-midler.  

Ta kontakt med FYSAK-koordinator  
Ståle Næss Risto dersom du har noe på 

 

Fysak er på 
nett! 

 
www.fysioterapeuten.net 

 
Lett å huske! Dette er siden for FYSAK og 
folkehelse samt fysioterapitjenesten inntil 
kommunens hjemmesider er mer stabile. 

Se aktivitetskalender, nyheter og tilbud som 
finnes i kommunen, og siden blir oppdatert 

ofte.  
Det er alltid ting på gang!  

 



Mangfolderen finner du på www.storfjord.kommune.no 

 

Gjesteboka 
 
 
 

Vi vil lage et fotoalbum fra 
Kronprinsparets besøk i  
Storfjord kommune i den  
gjesteboka som ble skrevet i  

den 28.aug.07. 
De som har tatt foto og som  

ønsker å bidra til dette albumet, 
kan sende det til Kulturkontoret  

v/Toril Osvaldsen. 
Send gjerne digitalt til  

Toril.Osvaldsen@storfjord.
kommune.no  

 

På forhånd takk for hjelpa.  
Kom gjerne innom kommunehuset 

og titt i albumet. 
 

Hilsen Hanne Braathen  
Ordfører 

 i   fra Storfjord kommune 

 

SØK OM FRIE  
KULTURMIDLER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det er fremdeles frie kulturmidler for 2007 til 
rådighet. Disse midlene skal møte behovet for 

fleksibilitet i Storfjord  
kommunes støtteordninger til kulturformål 

ved å 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 på; 
www.storfjord.kommune.no  -  

Kultur og fritid. 
 

Spørsmål kan rettes til  
kulturkonsulent Toril Osvaldsen  

på tlf.98289099 eller 14500. 

 i   fra  Kulturetaten 

 

SAMISKKURS I STORFJORD  
 

Samisk Språksenter starter opp med kveldskurs for nybegynnere 
eller viderekommende etter interesse.  

 
Første gang mandag 24. september kl. 18-20 på Otertun.  

 

Det er ingen kursavgift, men deltakerne må selv betale undervisnings-materiell ol.  
Kurset avholdes i samarbeid med Samisk Studieutvalg.  
Påmelding til Samisk Språksenter tlf. 77 71 63 80 eller  

e-post: spraksenteret@kafjord.kommune.no. 



....... for voksne.......  
Danselørdager i  

Storfjord !! 
I gymsalen på Hatteng skole, 

6. oktober 
27oktober 

 
Kl 14.00  Dans og avspenning for voksne  

11/2 time. Pris kr 60,- 
Ta med liggeunderlag. 

For hvem sa at ikke voksne også kan  
danse? Hvorfor ikke forsøke herlig  

avslappende øvelser på gulvet, puste- og 
avspenningsteknikker og bevisstgjøring  

av muskler du ikke ante du hadde? 
 

Danselærer for helga er  
Ingrid H. Moberg, 2. års student  
ved Den Norske Balletthøgskole. 

 

Påmelding til ...TonesHus...  
tlf. 911 82 488, eller mail  

toneshus@seppola.org 

post@storfjord.kommune.no 

 

Storfjord  
Pensjonistforening  
 
 
 
 

avholder høstens første medlemsmøte på 
 

Hatteng Grillbar 
Onsdag 26.sept 2007 

Kl. 17.30 
 

Gamle og nye  
medlemmer ønskes velkommen! 

 

Åresalg 
 

Formannen 

 

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

 Tlf: 911 82 488 

 
 
 
 
 

 

Øreakupunktur 
med gode resultater på en rekke plager; 

»treg mage» 
urinlekkasje, 

susing i ørene, 
m.m 

 

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. 

 

Speider’n starter opp  
igjen! 

 
 

Vi driver foreldrebasert speider 07/08  
for barn fra 2.-6.trinn. 

Vil du at ditt barn skal få dette tilbudet,  
må du/dere være med og bidra. 

 
Planleggingsmøte på Hatteng skole  

mandag 24.09.07 kl 20..00 



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

 

STORFJORD-
KORET HAR 

STARTET OPP 
IGJEN!! 

 
 
 
 
 
 

 
Vi møtes på Lyngenfjord 

hver TORSDAG KL 18 30 
 

Kom å syng med oss, 
vi trenger DIN stemme!! 

 

Hilsen styret i storfjordkoret 
Leder Rigmor Andreassen 

957 06 322 

 Bygdekinoen 

Torsdag 20.sept. 
Otertun 
 

18.00  Lotte fra Opp- 
           finnerland, kr 50,- 
           (alle)   1 t 12 min 
           Barnefilm,  

20.00   Fantastic Four: 
            Rise of the Silver 
            Surfer, kr 60,- 
           (7 år)   1 t 32 min 
           Action/Sci-Fi  

 
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 
 

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 

 

     Fagforbundet               
Storfjord avd. 515 

  
Bli medlem i den største arbeidstakerorganisasjonen  

i Storfjord.  
Vi jobber for å gi deg gode lønns- og arbeidsvilkår.  

 

Ta kontakt med:  
fagforbundet.storfjord@c2i.net  
www.fagforbundet.no/storfjord 

 

Signaldalen  
bygdelag  

 

ønsker å takke alle som var med 
på å gjøre Signaldals-dagan 

2007 til en trivelig  
opplevelse. Takk til alle, både 

store og små, som stod på i  
forkant og under arrangementet. 
Og takk til alle som besøkte oss. 

 

 Styret  
 

Rigmor O. Figenschau, leder 


