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Bedrifts 

attraktivitet 

 

MÅL OG DELMÅL 

1.) En visuell attraktiv Storfjord kommune  
 Penere bilde av næringslivet 

 Møtesteder for tettstedene (parker/lekeareal) 

 Forbygge gjengroing  
 

2.) Øke boligkapasitet 
 Styrke private boligmarked: Bedre utleietilbud 

 Flere nybygg 

 Flere boligtomter 
 

3.) Bruke skolen som arena for lokalsamfunns-
utvikling 

 Øke kunnskap om egen kommune 
 Skape stolthet over en egen kommune 

 Synliggjøre mulighetene i egen kommune 
 

4.) Utvikle natur og kulturturisme  
 Utnytte potensiale av krigsminner 

 Utnytte de naturgitte forutsetninger for 
sykkelturisme 

 Utnytte naturrikdommen i reservater og 
verneområder 
 

5.) Synliggjøre Storfjords utviklingsarbeid 
 Bedre informasjon til næringslivet 

 Bedre informasjon til innbyggere 

 Bedre informasjon til turister 
 

6.) Øke Storfjord kommunes 
utviklingskompetanse  

 Øke prosjektkompetansen 

 Styrke det tverrfaglige utviklingsarbeidet 

 Skape gode utviklingsrutiner 
 

7.) Oppdatert areal- og samfunnsdel i 
kommune planen  

 God dialog mellom Storfjord kommune og 
plankontoret 

 God dialog mellom Storfjord kommune og det 
lokale næringslivet 

 Aktiv deltagelse av innbyggere 
 

Bedriftsveiledning 

Nyetableringer 

Bolyst 

Stedsutvikling 

Infrastruktur 

Turisme 
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1.) En visuell attraktiv Storfjord kommune 

(Eksterne SP: Næringsliv; Innbyggere) 
  

 Kampanje rettet mot næringsliv og 
innbyggere (konkurranse) 

 Søke støtte for et bolystprosjekt 

 Krattryddings- og skrotnisseprosjekt 
 
 
2.) Øke boligkapasitet 
(Eksterne SP: Private utbyggere; 
«Hamarøymodellen»; Husbanken) 

 

 Benytte oss av Hamarøymodellen 

 Realisere død boligmasse gjennom 
mobiliseringsprosjekt 

 Tilrettelegge tilstrekkelig med boligtomter 
 
 

3.) Bruke skolen som arena for 
lokalsamfunns-utvikling 
(Eksterne SP: Næringsliv; Ungt Entreprenørskap; Lag 
og foreninger; Nordkjosbotn videregående) 

 Videreutvikle lokalt læremateriell i digitalt 
format  

 Gjennomføre «Mitt lokalsamfunn» i 
mellomtrinnet  

 Prosjekt «Næringslivsdagene i skolen» 

 Prosjekt «Entreprenørskap i skolen» 
 
 

4.) Utvikle natur og kulturturisme  
(Eksterne SP: Nord-Troms museum; Lag og foreninger; 
Ishavskysten Friluftsråd; Visit Lyngenfjord, Troms 
fylkeskommune) 

 Informasjonspakke til turister 

 Turkartpakke for Storfjord 

 Skilting og merking av tur-, kultur, og 
sykkelstier 
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Utviklingskompetanse 

Planarbeid 

Planarbeid 

 
5.) Synliggjøre Storfjords 
utviklingsarbeid 

 Ny startportal som peker mot tre 
nettsider 
- Forbedret kommunal hjemmeside 
- Etablererportal  
- Visit Lyngenfjord/ny hjemmeside for 

turister  

 Informasjonsskilt som synliggjør ledige 
bolig og næringstomter, utleie osv. 

 Helårig turistinformasjon 

 

6.) Øke Storfjord kommunes 
utviklingskompetanse  
(Eksterne SP: Eksterne forelesere) 
 

 Etablere faste, tverrfaglige 
samarbeidsgruppe (prosjektgruppe) 

 Utforme en mal for prosjektplaner og 
søknader 

 Avholde internkurs i prosjektarbeid 

 

 

7.) Oppdatert areal- og samfunnsdel i 
kommune planen  
(Eksterne SP: Nord-Troms Plankontor) 

 Felles, internetbasert arena for 
kommunen og næringslivet 

 Tett dialog med plankontoret 

 Aktiv bruk av nettbaserte forum 

 Arealdisponering 

 Sentrumsplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo 

attraktivitet 

 

 

Besøks 

attraktivitet 

 

 

Service 

attraktivitet 

 


