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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

17. mai og sommeren 
nærmer seg
Vi går mot vår og sommer og det er mangt som 
kommer frem når snøen tiner. Jeg oppfordrer alle til 
å ta i et tak og rydde langs veier og rundt bygninger, 
særlig i sentrum, slik at vår bygd fremstår ryddig og 
pen til 17. mai – og klar til å ta imot våren og 
sommeren.

Frigjørings- og Veterandagen 8. mai
Nasjonal Frigjørings- og Veterandag er en merke-
dag hvor vi minnes de som har gitt sitt liv for vårt 
demokrati og vår frihet. Det er også en dag hvor vi 
hyller våre veteraner, og viser vår støtte til norske 
kvinner og menn som verner om vår fred og frihet, 
ute og hjemme. I år arrangerer Forsvaret, Sørreisa, 
Bardu og Målselv kommune i lag denne dagen. Her 
i Sørreisa blir det ei markering med �aggheising, 
utdeling av Forsvarets medalje for internasjonale 
operasjoner og frokost ved Sørreisa omsorgssenter 
kl. 08.00. Som ordfører ønsker jeg alle veteraner 
med følge velkommen til denne markeringen.

Gratulerer Ingrid Andrea Gulbrandsen og 
Eirik Valnes
I Sørreisa har vi �ere gode skiløpere. Ingrid Andrea 
Gulbrandsen har levert en meget god ski-sesong 
med å vinne NM- og norgescupen. Hun er blitt tatt 
ut til juniorlandslaget i langrenn for sesongen 2018 
– 2019. Erik Valnes ble verdensmester på sprinten i 
U-23 VM i Sveits. Begge går for skiklubben BOIF. 
Jeg ønsker å gratulere begge to med resultatene 
som de har prestert i året ski-sesong. Vi er mange 
som vil følge spent med dere i årene framover. 
Begge er unge og talentfulle skiløpere som helt 
sikkert blir å gjøre seg bemerket i skisporet 
fremover. Vi er mange som heier på dere! 

Gratulerer Sørreisa musikkforening med 
kulturprisen for 2017
Som ordfører så ønsker jeg å gratulere Sørreisa 
musikkforening med kulturprisen for 2017. Det er 
en sprek 103 åring som får denne høyt hengende 
prisen og det er vel fortjent etter mange år som 
kulturformidler i bygda vår. Prisen, som er på kroner 
10.000 fra Sparebanken Nord-Norge, vil bli utdelt på 
kommunestyremøtet den 21. juni.

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører
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Søk TT-kort hele året
Nye retningslinjer for 
Tilrettelagt transport (TT)
Fylkeskommunen har ansvaret for transport-
tjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). 
Formålet med ordningen er å tilrettelegge for et 
transporttilbud til mennesker som pga varig 
funksjonshemming, av psykisk eller fysisk årsak, 
har vesentlige vanskeligheter med å bruke 
o�entlige transportmidler. Det er utarbeidet 
kriterier for godkjenning som bruker av transport-
tjenesten. Kommunen godkjenner brukere av 
ordningen, med bakgrunn i søknadsskjema med 
legeerklæring, og vedtatte prioriteringskriterier.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli god-
kjent som bruker:
    1. Funksjonshemming av minst 2 års varighet.
    2. Betydelige vansker med å benytte seg av                
         o�entlige kommunikasjonsmidler på grunn 
         av funksjonshemmingen. 
    3. Personer som benytter seg av egen bil faller 
         utenfor ordningen.

Fra mars 2018 har fylkeskommunen fastsatt nye 
retningslinjer for tildelingen av TT-kort. 

Tidligere var det to søknadsfrister pr år. Dette er 
nå endret slik at søknader kan leveres hele året 
og behandles fortløpende.  Brukergodkjenning 

Møteplan for Sørreisa kommune - 2018
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret     15      3   21     6   25      6

Formannskapet  23  27  20   24   24   12  28   20
 

  16
  30

  20

Oppvekst- og Kulturutvalget   7   11     6  29      5     7

Helse- og sosialutvalget      10    5      3     4     6   

Teknisk- og arealutvalget    1      12   31     30     4     8    

Eldrerådet      5    28     10     12    

Råd for funksjonshemmede    20     29     10       12    

                                                             Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet 
                                                              er  bestemt.
                                                              Kommunestyremøtene �nner du også på kommunens nettside.
                                                              Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, 
                                                              biblioteket og nettsiden.

Sørreisa kommune
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Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
Telefon 77875000
Storveien 20, 9310 Sørreisa kommune
postmottak@sorreisa.kommune.no
www.sorreisa.kommune.no

Sommertid
Kommunehuset har sommeråpningstid i perioden 
1. mai til 31. august.
Åpningstiden er mellom kl 08.00 – 15.15.

Sommeråpning 
Servicekontoret
Servicekontoret vil i uke 26 tom 33 ha redusert 
bemanning pga ferieavvikling.
Det vil i denne tiden bli utført redusert tjeneste på 
noen områder. 
Servicekontoret stenger kl 14.30 disse ukene.
Sentralbordet har vanlig åpningstid, dvs mellom kl 
09 og 14.



varer normalt 2 år. Ønsker brukeren nytt kort må 
det sendes inn ny søknad med legeerklæring. Det 
er brukerens eget ansvar å sørge for at ny søknad 
sendes. 

Ved bruk av TT-kortet må det betales en egen-
andel på 10 % av prisen på reisen, minimum kr 
20,-. Om TT-kortet ikke blir benyttet i løpet av de 
siste 21 månedene etter utstedelse vil brukeren 
bli trukket ut av ordningen og kortet sperret for 
bruk. 

Brukeren må selv underrette kommunen om 
endrede forhold som kan ha betydning for retten 
til TT-kort. TT-kortet kan tilbakekalles eller endres 
dersom brukeren ikke lengre oppfyller vilkårene 
for å omfattes av ordningen. TT-kortet er personlig 
og kan ikke benyttes når eier av kortet selv ikke er 
med på reisen. 

Søknadsskjema finnes på Troms Fylkeskommune 
sin nettside, eller fås ved henvendelse til 
kommunen.

Klage på vedtak sendes til Sørreisa kommune.

Halltimer 2018/2019
Søknad sendes innen 15. juni. 
Lag og foreninger som ønsker å benytte idretts- 
og svømmehallen skoleåret 2018/19  må søke 
kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis 
hvor mange timer man ønsker, og til hvilke 
grupper/alderstrinn man søker om timer for.

Teleslynge og 
samtaleforsterker
Sørreisa kommune har anskaffet hjelpemidler 
som kan gjøre hørselshemmedes besøk på 
kommunehuset enklere.

I skranken på Servicekontoret har vi anskaffet 
teleslynge. Bruker du høreapparat, kan du enkelt 
koble inn telespolen i høreapparatet, og du får 
lyden rett i øret.

Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 

dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesøster, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 

Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

Disse nyanskaffelsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker 
kommunehuset.

Tilskudd 
rusforebyggende tiltak
Søknadsfrist 24. mai  2018.
Helse- og sosialutvalget i Sørreisa har vedtatt at 
inntektene fra bevillingsgebyrer, skal disponeres 
til rusforebyggende tiltak for ungdom i Sørreisa. 
Lag og foreninger som driver rusfrie aktivitets-
tilbud for ungdom i Sørreisa kan søke om 
tilskudd. Det er forutsetning at foreningen/ laget 
som søker, i løpet av året initierer og gjennom-
fører aktivitet eller holdningsskapende 
virksomhet, hvor rusmiddelspørsmål er satt på 
dagsordenen.  Det gis ikke støtte til ordinær drift 
eller lønnsmidler. Lag og/eller foreninger som 
søker om støtte må framlegge årsrapport med 
regnskap for de siste tre år.
Det kan videre søkes om tilskudd til enkelt- 
arrangement/tiltak, hvor aktiviteten er rettet 
mot ungdom. Arrangementet/ tiltaket må ha en 
tydelig rusfri profil. Ved søknad om enkelt- 
arrangement/tiltak, kan kravet om årsrapporter 
og regnskap fravikes.
Søknad sendes til Sørreisa kommune, Storveien 
20, 9310 Sørreisa eller på e-post til: postmottak@
sorreisa.kommune.no.
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Sommerstengt 
bibliotek 
Biblioteket er stengt 
18. juni – 24. juni, og 16. juli – 20. august.



Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune  2018  
Følgende roder tømmes i 2018:
Rode 1 Skøelv – Bjørga
Rode 2 Skøelv – Gumpedal – Skøvatn
Rode 3 Lyshaugveien – Skarveien – Lyshaug
Rode 4 Skøelv – Straumen
Rode 5 Bakkejordveien
Rode 6 Bonhaugveien
Rode 7 Sørsiveien m/ Sjømannsveien

Tømmingen starter i løpet av september.

Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert år. 
Slamgebyr vil også bli fakturert for de eiendommer 
hvor septiktanken skal tømmes i år, men som ikke er 
klartgjort når slambilen kommer. 
Tanker som er vanskelig å se i terrenget må merkes 
med stake – hvis mulig også med gnr/bnr. 
Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septik-
tank og at tanklokk er avdekket. 

Klagefrist vedrørende septiktømming: 
1 mnd. etter utført tømming til Perpetuum Miljø AS, 
9350 Sjøvegan, tlf 77 17 27 50. 

Andre henvendelser: 
Sørreisa kommune, servicekontoret, tlf 77 87 50 00.

Bostøtte
Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget skjema 
sammen med nødvendig dokumentasjon. Får du 
innvilget bostøtte for en termin, er det ikke 
nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke �ytter 
eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn.

Søknadsskjema, sammen med nødvendig 
dokumentasjon sender du innen fristen til Bostøtte-
kontoret i kommunen.

Søknadsfrist er den 25. i hver måned. Utbetaling den 
20. i påfølgende måned.

Leilighetsvis 
skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for en 
enkeltanledning må være levert kommunen minst 
14 dager før arrangementet �nner sted. Søknaden 
skal til uttalelse hos blant annet lensmannen, før en 
bevilling eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema fås 
ved henvendelse til Servicekontoret.

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til 
følgende formål:
• Transport mellom bilveg og hytte, må ligge minst 
2,5 km fra brøytet veg. Disp. gis til hytteeier, evt. 
ektefelle og barn
• Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
• Transport for massemedia og reportasjeoppdrag
• Transport av funksjonshemmede ved varig 
bevegelseshemming. Her må legeerklæring 
foreligge
• Transport av ved. Transport i forbindelse med 
jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring er hjemlet 
direkte i motorferdselsloven. Slik kjøring kan foregå 
uten dispensasjon
• Transport etter dispensasjon etter forskriftens § 
6, må påvise særlige behov som ikke knytter seg til 
turkjøring, og som ikke kan dekkes på andre måter

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. Sammen 
med søknaden skal det foreligge:
• Kart med inntegnet trasè
• Kopi av evt. papirer som har betydning for 
behandling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.
Søknadsskjema får ved henvendelse til Sørreisa 
kommune, Servicekontoret, tlf. 77 87 50 00.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
Servicekontoret.

Vikarer - barnehage
Vi har behov for å knytte til oss �ere vikarer til 
kommunens barnehager. 
Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og kan 
tenke seg å være tilkallingsvikar? 

Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker ikke 
er i jobb for tiden, ta kontakt med Sørreisa 
kommune v/servicekontoret tlf. 77 87 50 00, eller 
søk elektronisk via www.sorreisa.kommune.no – 
ledige stillinger.
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Høst 2018
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

August Skolestart 20.8. 10

September 20

Oktober Høstferie 4. - 5.10. 21

November Skolefri 19. - 20.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 
torsd 20.12.

14

Antall skoledager høst 2018 85

Vår 2019
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

Januar  Skolestart 7.1. 19

Februar 20

Mars Vinterferie 4.3.-8.3. 16

April Påskeferie 15.4-22.4. 16

Mai 20

Juni Siste skoledag 21.6. 14

Antall skoledager vår 2019 105

Vår 2018
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

Mai Skolefri fredag 11.5. 18.5. 17

Juni Siste skoledag 21.6. 16

Skoleruta 
2018/2019

VETERANDAGEN
Sørreisa, Bardu og Målselv kommune sammen med Forsvaret inviterer til arrangement på 

Frigjørings- og Veterandagen 8. mai 2018

Veteraner fra nasjonal og internasjonal tjeneste inviteres med m/følge. 

Sørreisa kommune
Flaggheising, frokost og markering på kommunehuset
-Utdeling av medaljer.
Oppstilling og markering ved minnebautaene Skjold leir.

Oppstilling og markering ved Veteranmonumentet
Touchpoint på Bardufoss.
Omvisning på Forsvarsmuseet.
Oppstilling og markering ved Forsvarsmuseet - Salutt.

Veteranlunch i Setermoen leir. Felles avgang med buss fra
Forvarsmuseet. Påmelding lunch sendes Bardu kommune:
veteran@bardu.kommune.no senest 4.mai.
Foredrag på Setertun - Kåseri om operasjon “Muskedunder”
ved Ronny Brattli og Rune Gjeldnes.

Foredrag på Setertun - Kåseri om operasjon “Muskedunder”
ved Ronny Brattli og Rune Gjeldnes.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer til Setermoen og deltar på vegne av regjeringen. 
Brigader Ingrid Gjerde Stabsjef i Hærstaben deltar på vegne av Hæren på arrangementene i 

Sørreisa, på Bardufoss og Setermoen.

0800 - Sørreisa

0800 - Skjold

1000 - Målselv

1115 - Bardu
1200 - Bardu

1230 - Bardu
1400

1400 - Bardu
1500

1800 - Målselv-
1900 Istindportalen



Vil du gi innspill til Kystplanen for Sørreisa, 
som er en del av  Kystplanen for Midt-
Troms? Da har du mulighet nå!  

Dette er en rullering av planen som ble vedtatt i 
2016.  Planen har denne gangen en bredere 
perspektiv, bl.a på naturmangfold, reiseliv og 
andre aktiviteter knyttet til sjøområdet.

Planprogrammet, som er en plan for hva det skal 

Kystplan for Midt- og Sør-Troms til ny behandling 

Det er nå du kan påvirke planarbeidet!
jobbes med i planen,  ligger ute på Sørreisa 
kommune sin nettside. Der er også med et skjema 
du kan bruke for å gi skriftlig innspill til Plan-
programmet (frist 15. mai ) eller til Planen (frist 1. 
juni).  
Det er NÅ du kan påvirke planarbeidet!

Ordfører Jan-Eirik Nordahl og leder av TAU Paul 
Dahlø inviterer de som vil vite mer om dette til en 
orientering den 9.mai, kl. 18.00, Møterom 1 i 
Kommunehuset. (Inngang fra siden mot Yx)Kommunehuset. (Inngang fra siden mot Yx)
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Plast er et utsøkt materiale og benyttes 
til svært mye i vår hverdag. Aberet med 
plast er at det har ei nedbrytningstid på ca 
500 år. Det har vært sterk fokus den siste 
tiden på plast som har havnet i naturen. Så 
mye som 15 000 kg plast hvert minutt på 
verdensbasis!!

Sørreisa og omegn båtforening har sammen med 
Sørreisa historielag tatt mål av seg til å arrangere 
en «strandryddedag» langs strendene i 
kommunen vår. 
Med på laget har vi fått Sørreisa kommune, som 
vil bidra med skoleklasser og barnehager samt litt 
økonomi. Senja Avfall stiller opp med containere, 
plastsekker og hansker. Vi vil prøve å få med 
andre lag og foreninger i Sørreisa.

For disse avholdes det et møte på Kramvikbrygga 
14. mai kl 1900. 

Dagen som er satt av er 4. juni og vi starter 
kl 1000 - da passer det i forhold til vannstand! 
Det vil være hyggelig om så mange frivillige som 
mulig møter opp i Småbåthavna i Vågen for å få 
tildelt en «strandrode», samt hansker og 
søppelsekker.
 
Det jobbes med å få sponset enkel mat og drikke 
til deltakerne!
 
Spørsmål kan rettes til 
Dag Martinsen tlf 92629826 eller 
Per Tore Fredriksen tlf 92661443

PLASTSØPPEL!?
Strandryddedag den 4. juni

Det ligger massevis av plast og søppel i �æra 
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Gratulerer med Kulturprisen, 
Sørreisa Musikkforening!

Skolekorpsstevne med over 500 gjestende korpsmusikanter, Her blir det mye �ott korps-
musikk, og også egen framføring med afrikanske rytmer.

Alle er hjertelig velkommen til den musikalske delen av programmet.

Lørdag den 16. juni

Kl. 09.30  til kl. 10.00     Ved Sentralskolen;  O�siell åpning av stevnet v/ordfører Jan-Eirik Nordahl
Alle de over 500 korpsgjestene deltar med felles musikk
Kl. 10.00  til kl. 14.00     De�lering og utekonserter av korpsene �ere
steder i Sentrum,
Kl. 13.00  til kl. 17.00     Konserter ved de enkelte korps i Kulturhuset.

Søndag den 17. juni

Kl. 10.00  til kl. 12.00     Konserter ved de enkelte korps i Kulturhuset.
Kl. 12.00  til kl. 13.00     Korpsene de�lerer i Sentrum
Kl. 13.00                           Ved Sentralskolen; Alle korpsene deltar i fellesnummer ved stevnets avslutning

Arrangører; Sørreisa Skolekorps og Sørreisa Musikkforening

Jubileumsstevnet, 
Norges Musikkorps Forbund 100 år
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Sørreisa Skolekorps 
med stor aktivitet!
UKM 
Også i år stilte både hele skolekorpset og 
korpsgruppa Blæs opp som deltakere i UKM i 
Sørreisa. Det er slett ikke vanlig rundt i landet, 
men veldig �ott at vi har et så spenstig skole-
korps i Sørreisa! Når dette leses veit vi også 
hvordan det gikk med Blæs, som gikk videre til 
arrangementet på Finnsnes!

Vårkurs for nye i korpset
Også i år er det mange påmeldte til det korte 
vårkurset skolekorpset  har. Da får de prøve 
litt hvordan det er å spille i korps, og så kan de 
som etter det vil gå videre melde seg på til både 
skolekorpset før skoleslutt, og til kulturskolen 
før fristen 10. juni .  Det er plass til �ere nye i 
skolekorpset. Ta kontakt!

17. Mai
Tradisjonelt har dagen vært «korpsdagen». Det 
moderne skolekorpset spiller mye mer variert 
musikk, men selvfølgelig er korpset i aktivitet 
den 17.  De siste år med spilling både i gud-
stjenesten og ved sykehjemmet før toget og 
arrangement etterpå. Slik blir det i år også.

Stort stevne i Sørreisa
Norges Musikkorps forbund fyller 100 år i år, 

og skolekorpset i Sørreisa er spurt om å være 
teknisk arrangør for jubileumsstevnet i Nord-
Norge.  Da får vi over 500 korpsgjester som 
skal spille over alt i Sørreisa helga 15. – 17. 
juni.   Det blir utrolig mye musikk!

Frilu�skonsert
I år avslutter skolekorpset vårsemesteret 
med frilu�skonsert i Sætra/Skardalen, Det er 
Skøelv IGL som tar ansvar for arrangementet, 
og korpset deltar i lag med mange andre lag. 
Kjempetrivelig avslutning på et svært så aktivt 
vårsemester.

Loppemarked
Også i år skal skolekorpset ha det tradisjonelle 
kjempestore loppemarkedet i Idrettshallen. Det 
blir lørdag den 15. september. Det fylles stadig 
opp i loppelageret, - og vi sier tusen takk til alle 
som støtter skolekorpset! Du må bare sette av 
dagen til ei trivelig stund i Idrettshallen 
sammen med skolekorpsvenner og loppe-
markedsentusiaster!

Har du lopper til loppemarkedet?
Vi vil selvfølgelig gjerne ha inn mest mulig små 
og store ting ( men ikke klær) til loppemarkedet. 
Aller helst på ettermiddagen dagen før den 
15., men vi kan også få det inn til lageret. Ta 
kontakt, gjerne en SMS.  Her er telefonnum-
mere til styret ;  Paul 97718700, Gry 45235850, 
Korinna 94833657, Carina 90520516, Elisabeth 
90412250, Kirsti 90033525.



De siste ti årene har samfunnsutbyttet fra Spare-
Bank 1 Nord-Norge vært på to milliarder kroner. 
Stadig �ere velger banken som de allerede eier. 
Derfor øker samfunnsutbyttet. Bare i 2017 var det 
på nesten 500 millioner kroner til ildsjeler og 
prosjekter, til drømmer og visjoner.
SpareBank 1 Nord-Norge har med disse pengene 
en unik mulighet til å utvikle landsdelen. Og 
banken ønsker at folk selv skal kunne påvirke 
denne utviklingen som har navnet Samfunnsløftet. 

-Vi vil gjøre Nord-Norge til en enda bedre plass å 
bo, vi vil skape verdier og utvikle, i lag med de som 
lever her. Slik kan landsdelen vår fortsatt få være 
noe helt for seg selv - også i tiårene som kommer, 
sier Siri Lund, Banksjef Midt-Troms, SpareBank 1 
Nord-Norge.
- Så hvis du har innspill til hvordan SpareBank 1 
Nord-Norge kan bidra til å løfte Nord-Norge videre, 
så kan du delta i Samfunnsløftet med å gi dine 
innspill på samfunnsløftet.no innen 31. mai.

SpareBank 1 Nord-Norge deler ut �ere hundre millioner til allmennyttige formål. Selv kaller 
de det for å dele ut samfunnsutbytte som en del av sitt samfunnsansvar, fordi 53,6% av 
banken eies av oss som bor i Nord-Norge. Så halvparten av overskuddet skal tilbakeføres til 
folket i Nord-Norge. Og det beste er at de vil ha �ere søknader fra Sørreisa! 

SpareBank 1 Nord-Norge

vil løfte Sørreisa

Lill Tove Torheim, Rolf Arne Andreassen, Grethe S. Bertheussen, Siri Lund fra SpareBank 1 Nord-Norge

Ønsker søknader fra Sørreisa
- De siste årene har �ere gode prosjekter i Sørreisa 
fått støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge, forteller 
Grethe S. Bertheussen �nansiell rådgiver i 
banken. 
- Det kan nevnes Sørreisa Mannskor �kk støtte til 
julekonserten 2017, Sørreisa Musikkforening til ny 
bass, Sørreisa Svømmeklubb til oppgradering av 
utstyr. Sørreisa Tur og Løypelag til tråkkemaskin 
og garasje. Sørreisa IL Fotball �kk til ferdigstilling 
av Prosjekt Arena og Sørreisa IL Handball �kk til 
nasjonal turneringsdeltagelse.
- Små og mellomstore prosjekter som er spesielt 
rettet mot barn og ungdom er prioritert i år. Vi 
håper på �ere gode søknader fra Sørreisa, 
avslutter Grethe S. Bertheussen. 

Du �nner mer info på nettsidene til SpareBank 1 
Nord-Norge: sparebank1.no/nb/nord-norge/om-
oss/samfunnsansvar



Sentrum
0800 Flaggheising v Speiderene 

ved Sørreisa kapell
0810 Ottesang ved Sørreisa kapell 
0930:  Gudstjeneste Sørreisa kapell. 

Sørreisa skolekorps deltar
1015 Bekransing Krigsminnebautaen  

Sørreisa skolekorps deltar.
1030: Idrettshallen åpner
1100:  Bekrasing Fiskerbautaen i sentrum

Teksten i sangen “Måke fortell” er sentral 
i arrangementet. Sørreisa Mannskor 
deltar. Tale ved Tor Esben Nergård

1200:  Arrangement ved Sansehagen, 
Sykehjemmet
Sørreisa Skolekorps, Sørreisa 
Musikkforening og ordfører deltar

1230:  Togoppstilling på veien nedenfor 
Sentralskolen

1300:  Togavgang
Sørreisa skolekorps og Sørreisa Musikk- 
forening og Ordføreren deltar. 

1345:  Arrangement på skoleplassen 
• Barnas tale v/elever i 6. klasse, 
• Skoleelevene synger
• Korpsene deltar
Arrangement m/kafe inne i idrettshallen. 
Først ute er elever og lærere ved Sørreisa 
Kulturskole som bidrar med tre nummer.
I forbindelse med Musikk-korpsenes år så 
blir resten av  arrangementet satt sammen    

som en felles underholdningspakke, der   
Sørreisa skolekorps, Blæs, Sørreisa Musikk-
forening , Sørreisa Damekor og Sørreisa 
Mannskor bidrar sammen med årets 
hovedtaler Tone Hausmann. 
Arrangementet i hallen avsluttes med 
 “Ja, vi elsker “ som allsang

1515:  Leker for barna på skoleplassen
1500:  Film for barna1630 
1630: Sørreisa Mannsskor synger på sykehjemmet.

 Skøelv - Grendehuset 
1200:  Grendehuset åpner
 Salg av ka�e, kaker, pølser, is, brus og 
 godterier
1300: Middagsserveringen starter
 Virginiastek m tilbehør
1445:  Tale for dagen - Jan-Eirik Nordahl
1515: Leker for barna
1515:  Sørreisa Damekor
1630: Middagsserveringen avsluttes

All servering vil være stengt under talen og 
Damekorsanger.
Arr: Skøelv IGL
Hjertelig velkommen!

-------------------
Gassfolieballonger selges fra vaskehallen på YX.

1345: Hesteridning for barna på fotballøkka på   
                 sentralskolen

17. mai i Sørreisa
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K alender f or S ørreisa
N r 2  2 0 1 8

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider:
Mandag kl 16.00-19.00
Tirsdag  kl 14.00-17.00
Onsdag  kl 10.00-15.00
Torsdag  kl 15.00-19.00

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag med oppstart etter jul 
11. januar
Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 

Frivilligsentralen 
Eldretre�
Mandager 0900-1400

Småbarnstre�
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Ka skjer i S
ør

re
isa

Torsdag 3. mai
Aktivitetsparken:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Tirsdag 8. mai
Veterandag med markeringer i 
Sørreisa, Målselv og Bardu.

Onsdag 9. mai 
Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Onsdagsdansen

Kommunehuset:
Kl. 18.00
Orientering om kystplan for 
Midt -Troms  

Torsdag 10. mai 
Sørreisa kunstgress:
Kl. 19.15 Menn, 6.divisjon 
Sørreisa – Brøstadbotn  

Søndag 13. mai 
Kulturhus – Kino:
Kl 18.00 Den utrolige historien 
om den kjempestore pæra

Torsdag 17.mai 
Se eget program

Onsdag 23. mai 
Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Onsdagsdansen 

Torsdag 24 mai
Brekka:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Fredag 25. mai 
Sykehjemmet :
Kl. 11.00 “Kom sommarvind”
Konsert med Runa Bergsmo og 
Sigrun Loe sparboe
Arr. Den kulturelle spaserstokken

Skøelv grendehus:
Kl 20.00 Fredags-Quiz
Arr: Skøelv igl

Søndag 27. mai 
Kulturhus – Kino:
Kl 18.00
Kl 20.00

Mandag 28. mai 
Sørreisa kunstgress:
Kl. 19.15 Menn, 6.divisjon 
Sørreisa – Bardu

Torsdag 31. mai
Skistadion Galtnes:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Sørreisa Kulturhus
klokka 19
Sørreisa Damekor og Sørreisa 
LHL inviterer til en skikkelig 
trivelig kveld

Lørdag 2. juni
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen 
avslutning

Sørreisa Kulturhus
kl 1600 BIL OG BALUBA!
Retrokafe og kjøretøyutstilling 
på skoleplassen
Sørreisa Damekor og 
Gammelhorken

Søndag 3. juni
Skøelv grendehus:
Kl. 17.00 Søndagsbingo 
Arr: Skøelv IGL
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Mandag 4. juni
PLASTRYDDEDAG
Oppmøte Småbåthavna i Vågen
kl 10.00

Kramvigbrygga:
Kl. 19-21 Slektsfortellerkveld v/
Erik Dørdal Nord 
Hvordan lete etter slekt på data.

Torsdag 5. juni
O-trim Midt Troms:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Onsdag 6. juni 
Sørreisa Sykehjem:
kl 18 Konsert med Damekoret 
Åpent for alle.

Lørdag 9. juni
Sentrum:
Torgdag med andeløp og 
forskjellige aktiviteter.

Onsdag 13. juni 
Sørreisa kunstgress:
Kl. 19.15 Menn, 6.divisjon 
Sørreisa – Salangen 2

Torsdag 14. juni
Gjerdsletta barnehage:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Fredag 15. - Søndag 17. juni:
Norges Musikkorps 100 år 
Jubileumsstevnet i Nord Norge

Søndag 17. juni 
Kulturhus – Kino:
Kl 18.00
Kl 20.00

Lørdag 23. Juni
Skøelv stadion: 
Andeløp og St.Hans-feiring

Søndag 24.juni
Turmarsj , konsert og frillufts-
gudstjeneste ved gapahuken i 
Sakrdalen 

Torsdag 28. juni
O-trim Midt Troms:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Fredag 29. juni
Kl 18.00 Kveldsvandring fra 
Møllerhaugen via gapahuken 
v/Vakkerhumpen Til Nordlia. 
Oppmøte kl 17.00 Sørreisa 
hotell
Kontaktperson: Ernst Nilsen 
mob 416 08 101

Søndag 1. juli
Westgaard Museum: 
Kl. 14-17  Ettermiddagska�e m 
salg av ka�e og va�er

Lørdag 7. -og søndag 8.august 
Krogstadtunet 
Kl.12-16 Kafe  

Søndag 15. juli 
Westgaard Museum:
Kl. 11.00 Ute-gudstjeneste
Åpent museum fram til kl 17.00
Salg av ka�e og va�er

Tirsdag 17. juli 
Kramvigbrygga:
Kl. 12-17 Vikadag
Arr: Midt-Troms Museum/Sør-
reisa Historielag

Søndag 29 juli
Westgaard Museum: 
Kl. 14-17 Ettermiddagska�e m 
salg av ka�e og va�er

Torsdag 2. august
Langnes, Reinelvveien:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 4. -og søndag 5.august 
Krogstadtunet 
Kl.12-16 Kafe  

         
Onsdag 8. august 
Kramvigbrygga:
Jernalderdag

Torsdag 9. august
Silsand: Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Søndag 12. august
Gumpedal skole:
Kl. 14.00 Åpen dag. Fin musikk 
og sang. Fortellinger mm.
Salg av rømmegrøt, ka�e, kaker 
og åresalg 
Museum åpen til kl 18.00

Torsdag 16. august 
Sørreisa kunstgress:
Kl. 19.15 Menn, 6.divisjon 
Sørreisa – Lavangen

Torsdag 23. august
Reinelv:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag
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Vi takker 
hjerteligst for

gavene til minne om
Hilma Helene Johnsen

Torsdag 28. august
O-trim Midt Troms:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Torsdag 30. august 
Sørreisa kunstgress:
Kl. 19.15 Menn, 6.divisjon 
Sørreisa – Øverbygd

Søndag 2. september 
Kulturhus – Kino:
Kl 18.00
Kl 20.00

Torsdag 4. september
O-trim Midt Troms:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa O-lag

Tirsdag 11.september 
Kulturminnedagen 
Kl. 19.00 Kramvigbrygga

11. - 13. mai - Mastermind 
Escape Room fyller ett år, og 
inviterer til rabattert spill og 
åpen dag for å la folk komme 
innom og ta en kikk på hvilke 
muligheter vi har til å la pub-
likum utfolde seg kreativt og 
på en helt ny måte. Mer info på 
Facebook; Mastermind Escape 
Room Sørreisa

K alender f or S ørreisa
N r 2  2 0 1 8  -  f orts

Ka skjer i S
ør

re
isa Flaskeinnsamling 

28.mai-1.juni.
8.klasse ved Sentralskolen samler inn penger til klassetur og har 
derfor �askeinnsamling 28.mai-1.juni.

Arbeid utføres!
8.klasse ved Sentralskolen har begynt å samle inn penger til 
klassetur høsten i 10.klasse. Vi (elever og foreldre) tar imot store 
og små oppdrag av forskjellig art – kontakt Anita 932 18 410.

Sommerstengt svømmehall
25.mai er siste o�entlig bading før sommeren, - vi starter vi opp 
igjen 3.september.

Felles-fyrverkeriet 
Vil du bidra til felles fyrverkeri i Sørreisa sentrum
Vipps nr 508736, eller ved å søke på “Fyrverkeri Sørreisa”.
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Musikkråd Leder Paul Dahlø 97718700 pachr-d@online.no

Sørreisa skolekorps Leder Paul Dahlø 97718700 pachr-d@online.no

Sørreisa musikkforening Tone Hausmann 40609882 tone@haldorsen.no

Sørreisa damekor Karine Alvestad 41162767 leihanse@online.no

Sørreisa mannskor Arn�nn Smørsgård 92661277 langhagen@online.no

Sørreisa trekkspillklubb Magnar Iversen 90969497 magnariversen@online.no

Young voices Fredrik Lantz 92662354 f-lantz@online.no

Vennekoret Fredrik Lantz 92662354 f-lantz@online.no

Blåcompaniet Bengt Karlsen 93662028 bengt_karlsen@hotmail.com

Dr. Yes Haavar Sandnes 92444314 haavsand@online.no

Chosen Ones Vinjar Hausmann 47604675 eriksenvinjar@gmail.com                                                       

Hot for Swingende Frits Roy Solvang 90964058 fritsroy158@gmail.com

Cite Elisabeth Solheim 90412250 elisabeth.solheim@snn.no

2 Strangers Bjørnar Uteng 93440878 bjute@online.no

How To Kiss A Frog Marie Bråthen 97068939 bbraa@online.no

Laget hans  Henry Henry Halvorsen 97157110

Familieorkesteret Lise Løvland 99044448 liseloevland@gmail.com

Lag og foreninger - sang og musikk

Etter avtale med privat grunneier er det plassert
- En gapahuk 200-300 meter (tror det er så lang) 
fra Folkehelseparken
- For å komme dit kan man starte i parken og 
følge stien under bruene langs Straumenelva som 
går inn mot Reisvatnet.
- Stien som fører fram til gapahuken har en enkelt 
standard og kan brukes av personer med 

bevegelseshemming
- I løpet av sommer blir det bygget adkomst inn til 
selve gapahuken som skal være tilpasset 
bevegelseshemmede.
- Det vi bli satt opp ei bålpanne
- Det vi bli ryddet småkratt langs elvekanten for 
blant annet å bedre utsikten mot elva og 
Reisvatnet.
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Velværesenteret i Sørreisa har utvidet både med 
flere tjenester og antall damer som jobber der.
Vi er en gjeng med glade damer som tilbyr et 
bredt spekter av tjenester og produkt, og har 
det veldig trivelig sammen, uttaler helhets-
terapaut Camilla Utnes.
Camilla driver med samtaleterapi, massasje og 
kopping. Innenfor samtaleterapi så bruker vi 
forskjellige terapiformer. Det kan være hypoterapi, 
regresjonsterapi, eft og psy tap. Dette er effektive 
terapiformer som brukes ved ulike utfordringer 
og problemer, forteller hun. 

Lengst fartstid i Velværesenteret har Mona 
Sørfosbog, som har drevet som autoristert 
fotterapaut i 11 år. ”Jeg har blant annet behandling 
av fotlidelser og risikovurdering av diabetes-
føtter, og mest av alt driver jeg generell fot-
behandling som å fjerne vorter, torner, hard hud 
og inngrodde negler. I tillegg lager jeg avlastninger 
i forhold til individuelle fotproblem, og gir råd og 
veiledninger med hensyn på sko. Jeg har også 
strømper som ikke strammer og fotkremer.”

Frittstående hudpleiekonsulent Gro Elise Lamark 
tilbyr salg og gratis veiledning innen hudpleie og 
makeup, med eget studio i lokalene. Produktene 
er kåret til topp 5 i verden, og gir 
100% fornøydhetsgaranti. 

I tillegg til å ha personlig veiledning i lokalene, drar 
hun ut til kunder for å ha hudpleie- og makeup-
kurs. ”Det som er viktigst for meg er å finne riktig 
produkt til hver enkelt person. Jeg stortrives i 
Velværesenteret, og er glad for å være del i et godt 
miljø”, sier hun.

Korinna Helling er privat praktiserende fysioterapeut 
med norsk autorisasjon og i tillegg Norsk utdannet 
Osteopat. ”Du kan nå ta direkte kontakt med meg 
og jeg tilbyr time uten ventetid” sier Korinna.  
”Osteopati er forebyggende og virker som akutt og 
rehabiliterende behandling. Osteopati kan hjelpe 
deg som har problemer med både hodepine, 
nakke, skulder, rygg, mage og føtter. I tillegg 
behandler jeg for eksempel arrdannelser etter 
betennelser og operasjoner. Private helse-
forsikringer kan dekke kostander for både privat 
fysioterapi og osteopati.”

I april i år så fikk vi ny massasjeterapaut i lokalene, 
da Annfrid Midtgård ble en del av fellesskapet. 
Annfrid er så langt svært fornøyd med fellesskapet, 
og har allerede hatt flere kunder innom. ”Jeg driver 
med klassisk muskelmassasje, idrettsmassasje og 
kopping. Koppingmassasje er en dypvevsmassasje 
som skal øke blodgjennomstrømmingen for å 
bedre sirkulasjon. Målet med den er at kroppens 
eget helbredelsessystem aktiveres. Dette fungerer 

Velvære-
senteret 
i Sørreisa

Korinna Helling er privat praktiserende 
fysioterapeut
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som antistressbehandling Generelt kan jeg si at 
massasje er en �n metode for avstressing,” 
avslutter Annfrid.

Vi har det trivelig sammen i pausene, og så er det 
blitt så �nt på venterommet med nydelig kunst 
fra 4 lokale kvinnelige kunstnere. En fryd for øyet 
mens man venter på behandling – uttaler Mona 
Sørfosbog.

Fra tid til annen har vi ledige lokaler for utleie, så 
hvis �ere kan tenke seg å være del i vårt hyggelig 
fellesskap så kontakt oss gjerne. 

Annfrid Midtgård er massasjeterapaut

Helhets-terapaut Camilla Utnes

Mona Sørfosbog er autoristert fotterapaut

Gro Elise Lamark er hudpleiekonsulent
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Helse og velvære
Aurora pilates 469 32 218

www.bioform.no
salg@bioform.no

77 86 18 68

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 467 73 725

Odd Eivinn Vaeng
Selvst Herbalife distributør
www.topp-butikk.net
post@topp-butikk.net

932 58 267

Heart Growing Home, Yoga og 
personlig veiledning 
lotuz@icloud.com

920 61 251

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   77 86 16 00

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling 
korinna@ak�.no

94 83 36 57

Judy’s lille under
judybabe67@yahoo.no

900 41 729

MK Gro Elise 464 45 531

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

402 27 093

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

467 72 633
467 73 725

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Hei bedrifter i Sørreisa!
Bransjelista for Sørreisa er et utmerket sted for lokal 
markedsføring av din bedrift. Ikke bare fungerer 
den som den lokale versjonen av «Gule sider». Den 
viser også at det �nnes et mangfold av bedrifter i 
kommunen.
Det eneste kriteriet som alltid vil være fast, er at 
bedriften må være registrert med forretningssted i 
Sørreisa.
Samtidig oppfordres bedrifter til å ta kontakt med 
Sørreisa Næringsforening, og sjekke hvordan de kan 
hjelpe nettopp din bedrift. Sørreisa kommune har 
over år hatt et veldig nært og godt samarbeid med 
foreningen, hvor vi jevnlig møtes for å stake ut ny 
næringsstrategi for kommunen.
Bli med på laget du også!

Vennlig hilsen
Tom Erik Moe, nærings- og utviklingsrådgiver

Tom Erik Moe, 
nærings- og 
utviklingsrådgiver

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

 

Transport og Maskin
Bakkland Maskin & Transport A/S
trond-bakk land@c2i.net

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

Midt-Troms Bruktbilutleie ANS
www.mtbu.no - post@mtbu.no

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342
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Bygg og anlegg, Handtverkere
Bertheussen Malerservice AS 930 86 085

Byggfag 77 86 43 11

77 86 20 20

Fimek as, stål- og metallarbeider
jack@�mek.no

41 58 84 41

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

Mek. & Diverse
Sveising/mekaniske tjenester
Wilfred.Westgaard@gmail.com

480 70 450

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

481 52 084

Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

- Dører, vinduer, kjøkken
- Ominnredning forretningsbygg
- Totalrenovering
- Vaktmestertjenester   

e-mail: bjosimo@online.no
www.gulbygget.no

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

Tlf: 77 86 13 97
Fax:77 86 43 13
Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa
Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BMShop - Bakkan Multishop
butikk@bmshop.no

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

Nordhaug Dekk
�rmapost@nordhaug-maskin.no

930 86 085 
480 62 717

Spar 77 86 10 74

Reisa Grillhus AS 77 86 13 00

Rema 1000 77 86 46 50

www.rosaboble.no 464 45 531

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 950 38 750

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 77 86 46 00

952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
furoy�shingcamp.com
furoy�shingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

Furøy Fiske og Feriesenter A/S
post@furoyferiesenter.no
www.furoyferiesenter.no

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
404 78 633

Krogstadtunet
post@krogstadtunet.no
www.krogstadtunet.no

77 86 14 61
414 61 015

Naturbasert aktivitetscamp
roysaatre@gmail.com
www.arctictrip.no

476 63 447

Sandbakken Feriesenter
www.sandbakken-fishing.no
post@sandbakken-fishing.no

40 00 19 35

Nordhaug dekk ble 40 år 
den 1. januar 2018.

Vi gratulerer!

Sørreisa kommune
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 
Kontaktperson i næringssaker 
Tom Erik Moe

77 87 50 07
458 49 048

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Wenche Bergum

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Ho�

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

anleggsskolen.no

77 86 14 40

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

www.mastermind-escape.no
booking@mastermind-escape.no

993 72 273

Frivilligsentralen 992 04 651

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Hos Wendy 469 33 751

Din frisør
...........................................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf.: 77 86 14 70

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
48 20 71 60

Midt-Troms Begravelsesbyrå AS
http://midttromsbegravelsesbyra.no/

77 84 11 30

Midt-Troms Bruktbilutleie ANS
www.mtbu.no - post@mtbu.no

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

Tlf. 48 20 71 60

www.harfintfrisor.no

Din frisør
...........................................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf.: 77 86 14 70

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.Haldorsen as feirer 50 år med 
bilverksted og bil-demontering 

i Sørreisa. 
Vi gratulerer!

Sørreisa kommune
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WELLINGTON arbeider med styre- 
og bedriftsøkonomisk rådgivning, 
strategiutvikling og økonomistyring, 
med spesiell fokus på næringslivet i 
distriktene. Vi har utviklet og 
gjennomfører egne  praktiske 
programmer for bedrifter. 
Programmene er  forankret i 
høyskole- og universitetsmiljøer. 
Vi arbeider i tillegg med kjøp/salg, 
organisering og restrukturering av 
bedrifter . 

I forbindelse med økonomistyring og 
selskapsstyring utfører vi også 
regnskap og årsoppgjør.

Vår logo er et konkret løfte til våre 
oppdragsgivere om at det skal lønne 
seg å bruke oss. 
Samtidig uttrykker ”fordi det 
lønner seg” en forpliktelse i å legge 
avgjørende vekt på lønnsomhet i 
utvikling og gjennomføring av 
selskapsstyring og våre styre-, 
strategi- og bedriftsprogrammer.

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no

Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

Mat i farta 
- nysmurte baguetter, 
pizza, pølser, kaffe mm

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

- Restaurering
- Ominnredning forretningsbygg
- Skifting dører og vindu
- Vaktmestertjenester
- Snørydding/Gressklipping
- Andre tjenester og oppdrag

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

Mob: 930 61 528
Mail: post@snekkersimonsen.no
Din kontakt: Bjørn Simonsen

Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no

visitsorreisa.no
Det er nå laget en nettside som bla presenterer 
bedrifter i Sørreisa. Ta kontakt med Tom Erik Moe, 
nærings- og utviklingsrådgiver for å få også din 
bedrift på denne siden.
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L eiligh et i sentru m snæ r 
tom annsb olig i Y tterh oltet

- 73m² BRA
- 2 soverom
- Selveier
- Pris: 1.900.000,- inkl gebyrer og avgifter.

Leiligheten kan stå klar til innflytning innen kort tid. 
Ring 77 86 20 20 for ytterligere informasjon, 
eller avtale om visning.

Kurs:
• Maskinfører  teori
• Maskinfører  praksis  klasse  

M1  –  M6

• Stropp  og  anhukerkurs  G11

• Mobilkran  G1
• Tårnkran  G2
• Portalkran  G3
• Bro  og  traverskran  G4
• Lastebilkran G8

• Truck  under  10  tonn
• Stortruck
• Liftkurs

• Arbeidsvarsling
• ADK1

Teoriundervisning foregår i 
Sørreisa eller ute hos kunder etter 
behov. Vi disponerer maskiner  
og utstyr   . Praksis avholdes i egne 
områder beregnet for opplæring. 
Vi er  via ASAS for å 
holde  sikkerhetskurs. 

ATS nr. 054

For mer informasjon om kurs og 
priser til kontakt med oss på 
post@anleggsskolen.no eller på 
77 86 14 40.

 

post@anleggsskolen.no  •  www.anleggsskolen.no   •   Telefon: 77 86 14 40 / 91 91 28 00  

har lang erfaring med sikkerhets-
kurs på truck, kran og maskin. 
Vi kjører kurs for privat og 

privatpersoner.

KORT VEI TIL NYTT YRKE 
  OG ETTERUTDANNING
KORT VEI TIL NYTT YRKE 

OG ETTERUTDANNING

•     Fagbrev maskinfører

Muligheter for overnatting i 

•      Varmearbeider

hybelhus på kursområdet 
som er reservert for kursdeltagere.



Undervisningstilbud og 
Påmeldingsskjema 

Søknadsfrist 10. juni

Sørreisa kulturskole skoleåret 2018/19

Roger Jr Power
holder takten
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Sørreisa Kulturskole
Stortinget bestemte i 1997 at alle kommuner skal ha et musikk og/eller Kulturskoletilbud, 
og at dette skal være et frivillig skoletilbud til barn,ungdom og voksne som ønsker 
opplæring i forskjellige kunstfag.

Alle kan søke om plass ved Sørreisa Kulturskole, men vi har valgt å prioritere barn og ung-
dom i grunnskole og videregående skole. Undervisningstilbudet vil variere litt fra år til år, 
alt etter hvilke lærere vi har, og hvilken økonomi vi har til rådighet.

Kulturskolen

Hva koster det?
Kommunestyret i Sørreisa har vedtatt at en elev-
plass ved Sørreisa kulturskole skal koste kr 2457,- pr 
skoleår. Det sendes ut 4 regninger á kr 614, - 2 hvert 
halvår.
Kulturskoleelever som også er medlem i Sørreisa 
skolekorps betaler årlig elevavgift på kr 1718,-.
Det gis ikke søskenmoderasjon.
Instrumentleie for samme periode er kr 232,- pr år 
for tangentinstrumenter og kr 475,- pr år for øvrige 
instrumenter.

Kulturskolen har noen �øyter, klarinetter og sakso-
foner for utleie. Elever som tenker å gå kun i kultur-
skolen på instrumenter som kulturskolen ikke har, 
feks messinginstrumenter, må gjøre en avtale med 
Sørreisa skolekorps om leie av slike instrumenter. For 
elever som skal gå både i kulturskolen og i skole-
korpset, blir det ordnet med leie av instrumenter.

Hvordan søke om elevplass?
Skjemaet fylles ut, og sendes Servicekontoret Sørreisa Kommune,Storveien 20, 9310 Sørreisa. 
Skjemaet MÅ underskrives av foresatt , og det er viktig at mobilnummer og e-postadresse fylles ut.

For nærmere opplysninger: 
Kontakt  Oskar Larsen, tlf 99204741, evt e-post til oskar.larsen@sorreisa.kommune.no
I uke 33 blir det sendt ut beskjed til alle søkere om de har fått elevplass eller ikke fra høsten 2018 ved 
Sørreisa kulturskole.
          Se også: www.sorreisa.kommune.no

Det er viktig å overholde søknadsfristen:

10. juni 2018
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Undervisningstilbud
Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med 
økonomiske rammer.
For skoleåret 2018/2019 kan det søkes på:

• minitrompet
• blokkfløyte
• klarinett (fra 4. klasse)
• ukulele (fra 4. klasse)

Kornett , Trompet, Althorn, Baryton, Alt-trombone, 
Trombone, Tuba.
Messinglærer vil i samråd med elev og foreldre 
vurdere hvilket messinginstrument som passer 
best for eleven ut fra alder, størrelse m.m. På 
søknadsskjemaet er det greit å bare skrive messing, 
og gjerne med ønsket instrument i parantes.

• saksofon (fra 6.klasse)
• tverrfløyte (fra 3. klasse)
• gitar (fra 4. klasse)
• piano
• bassgitar (fra 4. klasse)
• slagverk
• rockeband, - elever som ønsker rockeband må 
kunne litt på sitt instrument fra før, og må ha noen 
de ønsker å spille sammen med.
• piano/sang
• gitar/sang

INSTRUMENTER :
Sørreisa Kulturskole har en del �øyter, klarinetter 
og saksofoner som kan leies ut til elever som 
ønsker undervisning. Elever som søker på messing-
instrumenter og som også er medlem av Sørreisa 
skolekorps får bruke korpset sine instrumenter. 
Elever som søker messinginstrument men som kun 
skal være elev i Kulturskolen må gjøre en avtale 
med Sørreisa skolekorps om bruk av deres 
instrumenter. Alternativ er å kjøpe sitt eget 
instrument.

Kulturskolen
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Kurs i direksjon
Vi trenger å rekruttere nye dirigenter, så vi vil tilby 
et 12 timers kurs i grunnleggende direksjon hvor 
vi i første omgang fokuserer på grunnleggende 
slagteknikk. Deltakere må ha en viss musikalsk 
erfaring fra instrumenter eller sang. Vi ønsker 
gjerne at deltakere i voksenkor/korps melder seg 
som deltakere, i tillegg til kulturskoleelever.

Kurset blir i utgangspunktet på 12 klokketimer 
høsten 2018, med mulighet for oppfølgingskurs 
våren 2019. Elever fra 8.klasse og eldre kan delta. 
Kurset koster kr 500,-.
Vi må ha minst 4 deltakere for å starte opp kurs.

• All undervisning blir lagt til Kulturskolens lokaler 
i gamle kokkeskolen.
• Elever som får individuell undervisning har 30 
minutter undervisning pr uke, elever på gruppe-
undervisning får 45 minutter.
• Det blir lagt undervisning både til ordinær 
skoletid og til ettermiddagstid, etter avtale med 
elever og foreldre.

Elever som har kulturskoletilbud innenfor 
ordinær skoletid/undervisningstid, vil få et 
skolefravær(timefravær).
Fraværet vil være gyldig. Elever på ungdoms-
trinnet kan få et vedlegg til vitnemålet der det 
fremgår at det har hatt et kulturskoletilbud i 
skoletiden.



Søknadsskjema 2018/2019 
- Sørreisa Kulturskole
Søknaden sendes Sørreisa Kommune, Servicekontoret, Storveien 20, 9310 Sørreisa, evt 
e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no. Søknadsfrist er 10. juni 2018.

Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.18:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2018/19
Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________

Dersom jeg ikke kan få plass på noen av de overnevnte tilbud, så kan jeg tenke meg
undervisning på 
  ________________________________

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

Kulturskolen Riv ut og send inn

Sørreisa kommune
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Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.18:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2018/19
Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________

Dersom jeg ikke kan få plass på noen av de overnevnte tilbud, så kan jeg tenke meg
undervisning på 
  ________________________________

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

Velkommen til Sørreisa historielags  
Sommerprogram 2018

Sørreisa historielag
33

SLEKTSFORSKERKVELD
Mandag 4.juni fra 1900 til 2100 er det slektsforsker-
kveld på Kramvigbrygga.
Eirik Dørdal Nord viser hvordan lete etter slekt på 
data. 

REISVEIEN
Fredag 29. juni kl. 1800 blir det kveldsvandring fra 
Møllerhaugen via gapahuken ved Vakkerhump-
vannet til Nordlia. Grilling/ kafferast ved gapahuken. 
Frammøte ved Sørreisa hotell kl. 1700 for å fordele 
kjøring. Se oppslag, Facebook og hjemmesida.                 
Kontaktperson: Ernst Nilsen. Mob. 416 08 101 

VIKADAGEN
Tirsdag 17. juli er det Vikadag på Kramvigbrygga
Dette er et samarbeid med Midt-Troms Museum. 
Se tider og program på deres hjemmesider og 
oppslag. 

JERNALDERDAGEN
Onsdag 8. august er det Jernalderdag på Kramvig-
brygga
Dette er et samarbeid med Midt-Troms Museum. 
Se tider og program på deres hjemmesider og 
oppslag. 

KULTURMINNEDAGEN
Tirsdag 11. september kl. 1900 er det kultur-
minnedag på Kramvigbrygga.
Tema i år er «TYPISK NORSK – IKKE BARE NORSK»
Forfatter Kjell G Kjær forteller fra sin bok 
“Ishavsfarerne” om kvener, samer og nordmenn på 
ishavsfangst.
               

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2017 og Sørreisakal-
ender 2018 selges på: Servicekontoret Sørreisa 
kommune, Biblioteket i Sørreisa og Coop Extra i 
Sørreisa. Årboka selges også på Bokhuset Libris i 
Tromsø.  

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere 
utgitte årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Heimbygda 
mi, Krigsår bind 1 og 2 og «Vi hadde utedo og 
vedsjå» utgitt av Troms Historielag.
Bøker og kalender kan også bestilles over tlf og på 
e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. 

Tilbud
Alle gamle årbøker kr 50,- pr stk.

Kontaktinfo:
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Tlf. leder Dag Martinsen 926 29 826, epost leder 
dag@alvero.no
Nettside: www.sorreisahistorielag.no

Fra gapahuken ved Vakkerhumpvatnet



K likk for å  red igere u nd ertittelstil 

Kom sommarvind 
Konsert med Runa Bergsmo og Sigrun Loe Sparboe 

Fredag 25. mai kl. 1100 
Sørreisa  sykehjem
Fri entre - alle velkommen!

K likk for å  red igere u nd ertittelstil 

Kom sommarvind 
Konsert med Runa Bergsmo og Sigrun Loe Sparboe 

K likk for å  red igere u nd ertittelstil 

Kom sommarvind 
Konsert med Runa Bergsmo og Sigrun Loe Sparboe 
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Vårlig konsert 
med Damekoret
Onsdag 6. juni klokka 18 synger Damekoret 
konsert på Sørreisa Sykehjem. På repertoaret 
står gamle slagere og forskjellig lett 
underholdningsmusikk. Damene tar kjolene på 
og feirer at våren er kommet! 

Hjertelig velkommen til alle store og små, som 
vil ha en hyggelig ettermiddag på 
Sørreisa Sykehjem. 

Arrangementet er 
støttet av den 
kulturelle 
spaserstokken.

 Vårtre� i 
Kulturhuset!
Torsdag 31. mai klokka 19 
inviterer Sørreisa Damekor og Sørreisa LHL 
sammen til en skikkelig trivelig kveld i kultur-
huset. Her er alle velkommen, og spesielt de 
eldre. Damekoret sørger for lett 
underholdning, med mye �n musikk og sang, 
og LHL lover at det ikke skal bli for lite verken 
ka�e eller kaker i kafeen. Det blir også åresalg 
med �ne gevinster.

Det er første gang Damekoret og LHL 
samarbeider, og de lover å sammen gjøre 
kvelden komplett for alle som ønsker ta turen 
til kulturhuset denne lyse vårkvelden!

Arrangementet er støttet av den kulturelle 
spaserstokken, og det er fri entre for alle. Så ta 
med en venn og kom! Velkommen!

BIL OG BALUBA!
Retrokafe på Krogstadtunet lørdag 2. juni. kl 
16-18.

Sørreisa Damekor og Gammelhorken har 
funnet tonen.

Sammen skal de bruke første lørdag i juni til 
å hylle mye av alt det gode de svunne tiår har 
gitt av både musikk, klær, kaker og kjøretøy! 
Her får de mest ihuga publikummere mulighet 
til å bruke en hel dag sammen med damene og 
Gammelhorken Veterankjøretøyklubb.

Arrangementet starter i Finnsnes Sentrum 
klokka 12 der Horken stiller ut bilene, 
akkompagnert av Sørreisa Damekor som skal 
framføre noe av sitt «Swingin’ Sisters»-
repertoar. Etter dette kjører de parade til 
Sørreisa, og ønsker velkommen til Retrokafe på 
Krogstadtunet med stor kjøretøyutstilling. Her 
blir det noe gøy for hele familien! Retrokafeen 
skal by på et tidsriktig ramme, sang og musikk, 
sukkerspinn og kaker. Ute kan publikum ta 
alle de �otte bilene nærmere i øyensyn, det blir 
konkurranser for små og store, og åresalg med 
�ne gevinster inne. Gjør dere klare for bil og 
baluba!
Fri entré!



Sommer 2018 på 
Westgaard Museum 
i Gumpedalen
Velkommen til kulturhistorisk museum i 
Gumpedalen – et gårdsmuseum med stor 
tekstilsamling

Sti�elsen Cessy Havikbotn Westgaard og 
Lars Westgaards samlinger og gårdsmuseum 
er en privat sti�else på gården Westgaard 
i Gumpedalen i Sørreisa. Museet består av 
våningshus, dri�sbygninger og utstillings-
anlegg i nær tilknytning til gården. Museet 
ble en sti�else i 2004 og dri�es i dag av 
frivillige ildsjeler hjemmehørende i Sørreisa.

En spesiell plass i museet har ferdaskrinet 
som rydningsmannen Lars Simonsen fra 
Tynset hadde med seg da han kom nord-
over i 1822. 

De eldste gjenstandene gir en unik 
dokumentasjon av nybyggerlivet og det 
livsmot som måtte være tilstede for å rydde 
seg land og skape seg et livsgrunnlag i dette 
marginale jordbruksområdet. 

Unik tekstilsamling
Gjenstandssamlinga er de siste åra utvida 
med mange hundre tekstile gjenstander. 
De dokumenterer klær på vandring og levd 
kvinneliv i Gumpedalen og kan dateres 
tilbake til midt på 1800-tallet. I 2014 sto 
utstillinga «Klær på vandring» ferdig. 
Enkelte av gjenstandene har stor nasjonal 
interesse.

Åpningstider sommeren 2018
Åpningsdager: 

Søndag 1. juli kl 14-17. 
Salg av ka�e og va�er. Legg ettermiddags-
ka�en til Westgaard Museum.

Søndag 15. juli kl 13 blir det 
utegudstjeneste på Westgaard
Etter preken blir museet åpent til kl 1700 
og det blir anledning til å kjøpe ka�e og 
va�er.

Søndag 29.juli kl 14-17. 
Salg av ka�e og va�er. Legg ettermiddags-
ka�en til Westgaard Museum.

Søndag 12. august kl 14 - åpen dag på 
gamle Gumpedal skole. 
Fin musikk og sang. Fortellinger m.m. 
Åresalg. Salg av rømmegraut,  ka�e og 
kaker.
Etter skoledagen er museet åpent til 
kl 1800.

Inngang museet kr 50.

For omvisning andre datoer: 
Hermod Skogheim, tlf 950 38 750. 
Epost: h-skoghe@online.no
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Skøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Kontaktpersoner:
Leder:
Bianca Angell tlf 918  10 112
Nestleder:
Martin Holm Eriksen tlf 482 13 714
Leder husgruppa: 
Brynhild �oresen tlf  971 63 806

Leder baneutvalget:
Arvid Myrstad tlf 907 35 515
Kasserer:
Hanne Elvevoll tlf 414 04 686
Utlån av Grillbua: 
Jermund Johansen tlf 977 77 925

Ha �ne trimturer, folkens!

Velkommen til arrangement:

Bingo på Solglimt søndag 03. juni kl.17.00. 
Hovedpremie kr. 500,-
Kafé med salg av ka�e og kaker.

Quiz på Solglimt fredag 25. mai kl. 20.00. 
Quizmaster Tom Mjønes. Kafé.

Tradisjonell 17. Mai feiring 
på Solglimt.

Salg av andelodd er i full gang. 
Kontaktperson Bianca Angell mob.: 918 10 112

SanktHans feiring, andeløp mm. 
blir SanktHans a�en lørdag 23. juni 
på Skøelv stadion.

 Lillesalen Solglimt

Gapahuken i Skardalen

, andeløp mm. 
blir SanktHans a�en lørdag 23. juni 

Frilu�gudstjeneste 
Søndag 24. juni er det turmarsj fra Luneborg, 
snuplassen i Skaret og inn til Gapahuken i 
Skardalen.
Ca. 1,5 km i lett terreng etter skogsvei, turen er 
tilrettelagt for rullestolbrukere. Det blir guds-
tjeneste ved Sogneprest Jan-Ole Berntsen.
Sørreisa Skolekorps har konsert. Grilling, gratis 
pølser til barna, gratis sa� og bålka�e til alle.
Start kl. 12.30 ved Luneborg. 
Hjertelig velkommen!
Kontaktperson Otto Skogheim mob.: 45222812

37



K af é  +  ku ltu r 
=  K rogstadtu net som m eren 2 0 1 8

K af é  
Første helga i juli og det samme i august, lørdag 
og søndag fra kl.12 – 16 er det koselig kafé i �øset, 
eller utekafé dersom været er supert.  Her er god 
plass for ungene å leke mens de voksne slår av en 
prat og koser seg med heimebakte kaker, egen-
klappa klappkake med sirup, sveler, lefser og mye 
annet godt. Vi har også glutenfrie alternativ + 
kaker for diabetikere.

K u ltu r: 
Sett av tid til en tur gjennom den private samlingen. 
Guidet tur kl.13 i helgene, og ellers ved henvendelse 
i resepsjonen. Du kommer til å bli overrasket over 
hvor mye rart og spennende som �ns her. Med 
guide får du også høre historiene til gjenstandene 
….og kanskje kan vi utveksle historier – det er 
spennende!!                 
Guiding også på engelsk og tysk dersom du har 
besøk fra utlandet.
Har du litt ledig tid en dag, og har lyst til å være med 
å bake lefse eller �atbrbød? Ingrid og Åshild har 
bakedag om onsdagene - og du kan ringe og melde 
deg på. Da får du bake, steike og smøre din egen 
lefse til ettermiddagska�en. Ingrid lager deigen 
og smurningen, men jobben gjør du sjøl….. Og da 
smaker nok lefsa ekstra godt!!! Er du mer glad i det 
litt salte, så kan du være med når vi baker �atbrød.

I ngrids f jøsb u tikk 
har litt av hvert å by på: håndarbeid (strikket, heklet, 
sydd eller tovet), saueskinn fra villsau, noen utvalgte 
produkter fra Neo Folgerø (bl.a. myggstiften «Siste 
stikk»), og nytt av året - ei lita avdeling med gamle 
ting…..(en liten bruktbutikk). Så her er noe for 
enhver smak!
 
Ellers kan tunet tilby:
• 2 lokaler til leie for selskap, feiring av rund dag, 
klubbkveld m.m.
• 2 kanoer til leie – plass til 3 i hver kano. 
Vi har redningsvester i alle str.
• Koselig bålplass med bord og benker. Her kan du 
spise lunsjen din eller bare nyte freden og roen og 
utsikten over den �ne Tømmerelva.
• Rusletur opp til utsiktsplassen – 1,5 km å gå, litt bratt, 
men du får belønning i form av ei vidunderlig utsikt 
over bygda, Solberg�orden og Senja. Utsiktsplassen 
er en del av 10 turer til topps.
NB! Dersom du har vansker med å gå – kom innom 
tunet så får du låne nøkkel til bommen, så kan du 
kjøre nesten helt fram til utsiktsplassen. Det er 
balsam for både kropp og sjel å sitte der og nyte 
den �ne utsikten! 

Følg med på Krogstadtunets Facebookside, så får du 
vite hva som skjer. 

Velkommen til Krogstadtunet sommeren 2018!!
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Galtnes 
Samfunnshus
Egne utleiepriser/regler for 
medlemmer av IL/BL Unglyn
Utleieansvarlig: 
Jill Annie Roaldsdatter Torstensen 
e-post:  jillannie81@gmail.com
Tlf: 952 73 685

Unglyn Fotball
Unglyn mix 10 år 
Trener hver tirsdag kl. 18:30-19:30 
i gymsalen på Gottesjord skole.
Når våren kommer, blir det trening 
mandager og torsdager 
kl. 18:00 - 19:00 på Unglynbanen.

Kontaktpersoner/trenere Harald Larsen og 
Morten Smevik Tlf.: 958 36 980

Unglyn mix 7-8 år.
Treningstider 17:30-18:30 i gymsalen på 
Gottesjord skole. 
Det blir nye treningstider når utetrening 
starter på Unglynbanen.

Kontaktpersoner/trenere er Finn-Arne 
Rasmussen og Stian Nilsen

Unglyn mix 4-6 år.
Trening/lek mandager kl. 17:30 - 18:30 i 
gymsalen på Gottesjord skole.
Når våren kommer �yttes trening/lek til 
Unglynbanen. 

Kontaktperson/trener Barbro Johansen 
Tlf.: 906 62 955

Kom og vær med, tak kontakt med 
kontaktpersoner/trenere.
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Sørreisa Idrettslag - Håndball
http://www.sorreisa-il.no/h/www.facebook.com/SILHandball 

Flere aktive spillere!
I løpet av de siste årene har klubben hatt en jevn 
vekst i antall aktive utøvere, og trenden ser ut til å 
fortsette. Denne sesongen har vi hatt 11 lag 
aktive i seriespill, i tillegg til Mix 8-10 år. 
Vi har også hatt en økning i antall spillere for 
sesongen 2017/18. Sportslig sett er det tydelig å 
se at samarbeid over tid, kombinert med �inke og 
dedikerte trenere gir �otte resultater. 

Tradisjon tro startet klubben sin sesong tidlig, og 
allerede i september deltok �ere av våre alders-
bestemte lag på Bravo Høstcup i Tromsø. Godt 
spill førte til at mange av våre lag kom helt til 
A-sluttspill i sine puljer, og noen lag kom hjem 
med edelt metall. Neste store turnerings-
deltagelse var i november på Rallarcupen i 
Kiruna. Et stort sosialt og økonomisk prosjekt for 
klubben, med totalt over 150 spillere og lagledere. 
Underveis i sesongen har Mix 8-10 år hatt et 
lokalt samarbeid med Lenvik, Bardu, Storsteinnes 
og BOIF hvor de hver sin gang har avholdt dags-
turneringer. 
Det er også veldig artig at så mange foreldre, 
foresatte, besteforeldre og ellers slekt og venner 
støtter lagene rundt omkring der det spilles 
kamper, det være seg i Sverige, Tromsø, Nordreisa 
eller Narvik. 
Dette er noe som kommenteres og legges merke 
til!

Klubbens målsetninger fremover er: 
- Tilrettelegge slik at håndball i Sørreisa er noe alle     
   kan delta på    
- Sikre rekruttering av spillere
- Utvikle og utdanne trenere og dommere
- Fortsette samarbeid med andre lokale hånd       
   ballklubber
- Sikre gode treningsforhold

Sesongen 2017/18 er nesten over og det gjenstår 
kun et par turneringer. Vi drar til Baldus cup på 
Lillehammer i april og til Landsås cup i Harstad i 
juni, der vi representerer med �ere lag.
Avslutningsvis vil styret rette en stor takk til alle 
spillere, trenere, oppmenn, assistenter, sponsorer, 
ildsjeler, foreldre og ikke minst til alle dere inn-
byggere i den �otte kommunen vår som støtter 
oss under ulike dugnader og loddsalg.

Karl Kristian Svendsen -  Leder
Reidar Dalgård  Nestleder
Rune Harald Hansen Kasserer
Marius Fredriksen Sportslig leder
Veronica Jakobsen Turneringsansvarlig
Eirik Edvardsen  Dommeransvarlig
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PÅ BLOKKA
Nå er det blitt mai, og vi håper 
den blir skjønn og mild som det 
står i vårsangen. Etter en heller 
kald etterjulsvinter ville det 
vært høvelig etter mitt syn.

Vi har nylig avholdt 
Menighetens årsmøte der 
bl.a. årsmeldinga for 2017 ble 
behandla. Denne kan dere få 
ved henvendelse til Heidi på 
menighetskontoret. Den er 
både interessant og spennende 
lesning, men for lang til å få 
plass til her. Menighetsarbeidet 
er utrolig rikt og variert med til-
bud til så vel barn, unge, voksne 
og eldre. Det vil bli altfor mye 
å gå inn på alle her, men jeg vil 
denne gangen nevne tre tiltak 
som er veldig viktige her i vår 
menighet:

Barnas påskefest ble arrangert 
med familiegudstjeneste i et 
nesten fullsatt Straumen kapell 
rett etter påske.  Her bidro 

Torsdagsklubben, Vennekoret 
og Young Voices med �ott sang 
og musikk og andre innslag. 
Mange barn i alle aldre deltok 
sammen med familiene, og 
etterpå var det nydelig servering 
i menighetsalen med god tid til 
å prate med venner og kjente.

Språkkafeen har nesten hver 
måned hatt sine lørdagstilbud 
til våre nye landsmenn, kvinner 
og barn og oss sørreisaværinger.  
Annhild og hennes gode 
hjelpere har sørga for et godt og 
variert opplegg for store og små 
både ute og inne i Straumen 
kapell. Og sørga for arenaer 
for språktrening, bygging av 
vennskap og kjennskap begge 
veier. Skigåing, lek og trening 
ute, matlaging, strikking og 
annet handarbeid inne. Lære-
rikt og trivelig for alle. Dette er 
også et tilbud vi håper kan fort-
sette. En stor takk til Annhild 
for planlegging og gjennom-
føring av dette viktige tilbudet i 
vår menighet.

Kon�rmanttiden er snart over 
for dette kon�rmantkullet. 
Våre �otte og re�ekterte 
kon�rmanter har hatt sin 
undervisning og deltatt aktivt 
i gudstjenestene, på Midtnatta 
på Bardufoss, leir på Tømmer-
neset, fasteaksjonen for Kirkens 
Nødhjelp og �ere andre tiltak 
og arrangement. Med god støtte 
og oppfølging fra sine foresatte. 
Tusen takk for gode opplevelser 
sammen med dere og: Vi 
ønsker alle kon�rmantene en 
�n kon�rmasjonsdag og 
gratulerer alle i familiene med 
sin kon�rmant. 

Nå går det mot vår og 
sommer, ei veldig �n tid for oss 
i Sørreisa. Vi ønsker dere alle 
ei �n tid, og sender spesielle 
tanker og bønner for dere som 
sliter med sykdom og sorg og 
andre plager i hverdagen! 
God sommer!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
 

Bilde med motiv fra Kapellet og barnehagen laget av 
Menighetens barnehage (1974-1997). Bildet henger i Kapellet.



SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 

Mailadr. 
menighet@sorreisa.kirken.no
Hjemmeside: 
www.sorreisa.kirken.no
Kontortid: 
mandag-fredag 09.00-12.00

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

Leder menighetsrådet
Jarl Kato Solset  
Tlf 957 93 246
Sokneprest 
Jan-Ole Berntsen
Tlf 91194771

Redaksjon 
Ivar Bjørkås
Tlf 478 08 171

25.02.18      Sunniva Andrea Tanilon Andersen  
         (døpt i Finnsnes kirke)
04.03.18       Iver Henden Lindbøl
04.03.18       Andrine Haugen
18.03.18       Ådne Rydeng Nordgård 
         (døpt i Heggelia kapell)
25.03.18       Michael Alexander Løvaas Eriksen
22.04.18       Samund Andreas Berntsen
          (bosatt Tromsø)
22.04.18       Olav-Mikal Kolstad

09.02.18       Bjarne Ramberg  f. 1923
15.02.18       Hanna Kristine Vaeng  f. 1925
21.03.18       Åsta Gulbrandsen  f. 1926

Tusen takk 
I anledning Elsa Karlsens 
bortgang og begravelse 
ønsker vi å takke for all 
hjelp, for vennlige hilsener 
og blomster til hjemmet.
Takk for all vennlig 
deltakelse og blomster i 
forbindelse med hennes 
begravelse.

Solfrid, Brynjulf, Malin 
og Allan m/fam.

Fra Kirkevergen

Støtte til menighetsbladet!
Tusen takk for all pengestøtte til menighetsbladet. 
Vi er svært takknemlige for bladpengene som er kommet 
inn så langt, men det er fortsatt et stykke til utgi�ene ved 
bladet er dekket. Vil du støtte Menighetsbladet bruker du 
kontonummer 4776 14 70597, eller Vipps-nummer 119900 
og merker overføringen Menighetsbladet.   

Ringemaskin til Straumen kapell.
Trappene i klokketårnet er svært utfordrende både for ung 
og gammel, særlig vinterstid. Det er ønskelig å få anordnet 
ringemaskin slik at klokken kan styres fra kirkerommet 
med �ernkontroll. Det er skissert en kostnad på ca. kr. 
120.-150.000.Menigheten er svært takknemlig for gaver til 
dette formålet, dersom noen vil organisere innsamlingsak-
sjon er det kjempe�nt.

Orgelkomite Straumen kapell
Arbeidet med å anska�e orgel til Straumen kapell tas nå 
opp igjen og komiteen har sitt første møte i mai 2018.

Kirkevergen 
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
mai - sept 2018  

17. mai Straumen kapell 
09:30 17. mai-gudstjeneste 

   
20. mai Tømmervik kirke 
11:00 Høytidsgudstjeneste, 
pinsedag   
   
27. mai Tømmervik kirke 
10:00 Kon�rmasjons-
gudstjeneste   
   
27. mai Tømmervik kirke 
12:30 Kon�rmasjonsguds-
tjeneste    
  
03. juni  Skøelv kapell 
11:00 Gudstjeneste  
   
10. juni  Tømmervik kirke 
11:00 Familiegudstjeneste 
 
21. juni Sørreisa sykehjem 
16:30 Gudstjeneste  
   

24. juni Skardalen 
14:00 Frilu�sgudstjeneste, 
St. Hansdagen   
   
01. juli Tømmervik kirke 
11:00 Gudstjeneste m/50  
årskon�rmanter   
   
15. juli Gumpedalen 
13:00 Frilu�sgudstjeneste 
  
22. juli Skøelv kapell 
11:00 Gudstjeneste  
   
05. aug Straumen kapell 
11:00 Gudstjeneste  
   
19. aug. Tømmervik kirke 
11:00 Gudstjeneste  
 
26. aug. Tømmerneset 
leirsted 12:00 Familieguds-
tjeneste og familedag  
   

09. sep. Straumen kapell 
11:00 Familigudstjeneste m/
utdeling av “Min kirkebok” til 
4-åringer

Andakt v/sokneprest Jan-Ole Berntsen

Låvedøråpen kirke
I tekstbok for søndag før pinse leser vi 
blant annet de kjente versene fra 
Johannesevangeliet, Joh. 3.16: 
«Så høyt har Gud elsket verden at han ga 
sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.»
Kirken må være låvedøråpen, blei det ut-
talt fra Kirkerådslederen ved åpningen av 
Kirkemøtet i Trondheim 11. april. Så langt 
kirkerådslederen og hennes tale……. 
Men bildet fenger, og det som først og 
fremt gjør kirken og Guds rike ellers, til 
låvedøråpen, er Guds uendelige kjærlighet 
til den falne menneskeslekt. Inngangen til 
Guds rike må ikke begrenses av menneskelig 
smålighet og trangsynthet. Guds rikes 

dør står åpen fordi Gud har åpnet den for 
oss. Og her får vi vandre inn ved troen på 
Jesus, ved troen på Guds frelsende nåde. 
Døren står åpen til tross for våre feiltrinn 
og misgjerninger her og nå, og gjennom 
livet, fordi Jesus selv har gjort opp alt ved 
sin død og oppstandelse. Og Jesus sier selv 
at han er selve døren.

Den eneste begrensningen er at vi ikke 
vil gå inn døren, at vi vender oss bort fra 
Guds nåde. Derfor har dette bibelverset 
(Joh. 3.16) også et alvor med seg.  Gud 
tauer oss ikke inn, Gud trenger seg ikke på 
oss. Men Gud er heller ikke den typen som 
sier: «Take it or leave it». Han kaller med 
sin nådige stemme. Døren står der åpen, ja, 
låvedøråpen. Slik er Guds rike, og slik vil vi 
at vår kirke også skal være, låvedøråpen!
God vår og god pinse!

Endringer kan forekomme, se 
menighetens webside www.
sorreisa.kirken.no/sørreisa
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Av Marianne Aanderbakk

Hva har skjedd siden sist
I år måtte vi dessverre avlyse Kode B for 
7.klassingene da det ikke var noen påmeldte. 
Vi tror det skyldes at tidspunktet for 
samlingene var lagt til �ere lørdager på rad 
og at det kom i kon�ikt med andre 
aktiviteter for aldersgruppen. Vi vil prøve 
igjen til neste år, men vil da prøve en 
annen vri på det.
K-dagen for 2.klassingene måtte også 
avlyses på grunn av for få påmeldte. Vi tror 
at også det skyldes at tidspunktet var lagt 
til første dagen av vinterferien og at man 
da hadde andre planer. Vi vil i stedet prøve 
igjen til høsten da det vil bli lagt til en 
skolefri mandag 19.november. 
I april hadde vi Barnas Påskefest og Tårn-
agenthelg. Lørdagen kom 13 3.klassinger 
til Straumen kapell, hvor vi var hemmelige 
Tårnagenter som løste mystiske saker og 
�kk et stort oppdrag som ble løst med 
glans og formidlet til menigheten på 
Barnas Påskefest. Vi gleder oss allerede til å 
gjenta suksessen til neste år. 

Hva skal skje fremover
5. mai, fra 11:00-13:00, skal vi ha stor 
bursdagsfeiring i Tømmervik kirke for 3 
åringene for å feire kirkas bursdag. 
Invitasjoner er sendt ut til alle født i 2015 
og vi håper mange vil melde seg på 
sammen med en voksen. Påmelding på 
SMS til 91 86 75 85.
9. juni på Torg- og aktivitetsdagen i 
Sørreisa inviteres 4.klassingene til å «Hjelpe 
Noah – for Noah trenger mannskap». 

Frivillighet
Vi trenger hjelp av frivillige i trosop-
plæringen. Til bursdagsfeiringen trenger 
vi hjelp til å lage ordentlig bursdagsfeir-
ing med geletog og bursdagskake, og til å 
pynte til festen. På Torg- og aktivitetsdagen 
trenger vi hjelp til å bemanne standen vår, 
gi ut brosjyrer og fortelle om de tiltakene 
vi har for de forskjellige aldersgruppene 
i menigheten. Vi trenger også hjelp med 
opplegget for Noah trenger mannskap. Ta 
kontakt med Marianne menighetspedagog 
på 91 86 75 85 hvis du har mulighet til å 
hjelpe med noe.

Trosopplæring i Sørreisa menighet
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Konfirmanter i Sørreisa 2018
Andrine Haugen
Andrine Larssen
Benjamin Jørgensen Fallsen
Brede Karlstad Vaeng
Celine Marie Jakobsen
Haldis Kathrine Skoglund 
Hanna Beate Hestvik Henriksen 
Helene Lavik
Jenny Blekkerud Foldøy
Jesper Rasmussen
Jonathan Slettnes Rørslett
Karolius Alfred Magnus Finnøy
Kevin Lamo Johansen
Kristian Nikolaisen
Martine Undheim
Mia Sophie Solset Malik
Samuel Solheim Andrews
Sigve Åsali Jenssen
Simen Olai Nikolaisen
So�e Bjørnslett
So�e Larsen
Sondre Dår�ot Olsen
Stian Naktun Agersborg
�omas Nikolai Larsen
�omas Olsen Skogheim
Tuva Angelica Aas
Viktoria Stenersen Lindahl 
William Martinus Storelvmo

Hanna Beate Hestvik Henriksen 

Karolius Alfred Magnus Finnøy

Påmelding til kon�rmasjon er 
å �nne på Sørreisa menighets 
websider 
www.sorreisa.kirken.no. 
Er du i tvil om du skal melde deg 
på til kon�rmasjon så gir vi deg 
dette råd: 
Meld deg på, så får du testet 
det ut, for så å ta den endelige 
beslutning.  
Ta gjerne en prat med 
soknepresten om dette.

Kirkens bursdagsfest
Tømmervik kirke, 5. juni kl 11-13

Sommer og gravplasser
Det nærmer seg tiden for dugnad på 
gravplassene våre.
Det vil bli satt inn info på baksiden av 
folkebladet om tid og sted, og vi håper på 
god oppslutning på disse ettermiddagene. 
Ta med rive, spade, ka�e og den gode 
dugnadsånden! 
Vel møtt!

Graver uten festere
Mange av de som er gått bort har hatt 
festeansvar for �ere graver. Det er o�e 
vanskelig å få pårørende til å overta graver 
som den avdøde har hatt ansvar for, særlig 
hvis det ikke er nær familie. Arbeidet med 
å slette graver uten festere vil fortsette. 
Det vurderes å legge ned gravminner 
som ikke har festere, med tanke på å nå 
noen som vil ha festeansvar for disse, før 
gravminnet tas ut. 
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret for 
mer informasjon.
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 Vellykket 
språk-kafè med 
rekordoppmøte!
Lørdag 17. mars arrangerte frivillige i 
Sørreisa menighet en vellykket språk-
kafè med rekordstort oppmøte. 
Anslagsvis 140 store og små hadde 
funnet veien til Straumen kapell denne 
ettermiddagen.

I følge primus motor for språk-kafèen, 
Annhild Aadland, har det aldri tidligere 
vært så mange deltakere som denne 
lørdagen. Arrangementet var en del av 
tilbudet i Kulturuka i Sørreisa som 
arrangeres hvert år i mars. Barne- og 
ungdomskorene i menigheten, Vennekoret 
og Young voices, bidro med vakker sang 
under ledelse av deres stødige dirigent, 
Fredrik Lantz. De hadde også en sanglek 
hvor de inviterte �ere til å bidra.

På menyen denne dagen stod både syrisk, 
kurdisk og norsk mat. Med så mange 
fremmøtte var det en stund spennende 
om det ble nok til alle, men det ble nesten 
et lite matunder, sier Annhild, for alle 
�kk. Praten gikk livlig rundt bordene, 
og i tillegg ble det arrangert en populær 
ord-konkurranse (Eksempel: Gullsmeden 

Foto: Ingvild Rasmussen Fløgstad

selger det, kirkeklokkene gjør det. Hva er 
ordet?)

I tillegg til mange etniske nordmenn, 
møtte omlag 50 �yktninger opp.

Da det meste av programmet var unna-
gjort innendørs, var det duket for skigåing 
på marka bak kapellet for de som ville det. 
For noen var dette et aller første møte med 
vår norske favorittvinteridrett, og det vakte 
stor begeistring. 
Hele 29 deltok på skiaktiviteten.

Sørreisa menighet vil benytte anledningen 
til å takke Annhild Aadland for hennes 
store engasjemnet og hjerte for våre nye 
landsmenn, og at hun på denne måten 
bidrar til et �ott integreringsarrangement. 
Hun har også med seg mange gode 
frivillige hjelpere. Språk-kafèen tar opp 
mange ulike tema, alt fra søppelsortering 
til kommunikasjon. Språk-kafèen så 
dagens lys høsten 2016, og arrangeres 
en gang per måned; den siste lørdagen i 
måneden fra oktober til mars.

Målet med dette arrangementet er at 
�ykningene kan bli kjent med nordmenn 
sånn at de på fritida kan gjøre ting 
sammen. og på den måten bli enda bedre 
integrert i vårt samfunn og trives her. Vi 
sier lykke til for språk-kafèens framtid, 
dette er et �ott og viktig arbeid!
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Advokat: 
Våre advokater jobber innenfor de 
fleste rettsområder. Vi tilbyr bistand 
til privatpersoner, næringsliv, kom-
muner, og øvrige offentlige instans-
er. Vårt fokus vil være å ivareta dine 
interesser med faglig og praktisk 
innsikt slik at din sak kan løses på 
best mulig måte. Vi stiller strenge 
krav til oss selv, og til den faglige 
kvalitet som vi skal levere.

Eiendomsmegling: 
Å selge bolig er en omfattende og 
krevende prosess. 
Vi i Advokathuset Nord har over 
lang tid jobbet møysommelig med 
å finne en oppskrift der prosessen 
gjøres mest mulig effektiv, samtidig 
som vi oppnår høyest mulig pris for 
boligen. 
Å ta kontakt med oss i forbindelse 
med salg skal lønne seg!

VI SKAPER VERDI FOR VÅRE KUNDER!
Fø lg o ss p å

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

NYVENGET 1 Sentrumsnær enebolig med 4 soverom 
og garasje. Stor tomt - Attraktivt boligområde.

E neb o ligen er  b y gget  i 195 7  o g j evnlig ved lik eh o ld t .   B o ligen h a r  o p p r innelige  
planløsninger med bl.a. fire soverom i .etg. Stor tomt som har potensiale for  
utbygging. arasje i tilknytning til huset og delvis overbygget veranda med gode sol  
o g u t sik t sfo r h o ld .  K j eller  m ed  egen innga ng fr a  t o m t a  eller  via  innvend ig t r a p p  i  
boligens hovedetasje. Boligen har sentrumsnær beliggenhet, men samtidig har den 
gode sol og utsiktsforhold. Stor veranda med flott utsikt mot skipsleia og sør/vest. 
Boligen ligger i område uten trafikk, bortsett fra kjøring til eiendommene. Det er gang-
avstand til sentrum med kjøpesenter og alt av servicetilbud som Finnsnes har å tilby. 

A d r esse:  N y v eng et 1, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.500.000,- |  P - r o m :  170m2 
B r a :  216m² |  B y ggeå r :  1957

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

VISNING: TORSDAG 19. FEBRUAR KL. 18:30-19:30

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

SELJEBERGAN 15 Praktisk leilighet med 3 soverom 
i veldrevet borettslag. Heis - Veranda - Utsikt - Garasjeplass.

Flott leilighet i .etasje. Leiligheten er en endeleilighet med 3 soverom og har 44 kvm 
stue/kjøkken. pen og lu ig løsning med store vindu i fronten, og ekstra vindu på  
kjøkken. Stor balkong med en fantastisk utsikt og gode solforhold. Ekstra bod i under-
etasje på ca.  kvm. Leiligheten har praktisk planløsning og det er livsløpsstandard. 
Det er heis til alle etasjer i bygget. Leiligheten ligger i etablert boligfelt med flott utsikt 
og god solgang. Det er gangavstand til Finnsnes sentrum som har alt av tilbud som 
Finnsnes har å tilby. Kort vei til skole- og barnehage. Like i nærheten er det tur- 
muligheter som kan brukes hele året. De senere årene er område utbygget med 
boliger og området er et attraktivt område å bo i.

Adresse: S el j eb er g an 15, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.125.000,- | Fellesgjeld: 573.4 07,- 
P-rom: 92m2 | Bra: 97m² | Byggeår: 2003

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

VISNING: TORSDAG 19. FEBRUAR KL. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

BONHAUGVEIEN 49 Enebolig med høy standard. Utleie- 
del og garasje. Usjenert beliggenhet, nært sentrum og nydelig utsikt.

Svært velholdt enebolig med utleie. Etter at eier kjøpte boligen har de oppgradert 
store deler av huset samt bygget garasje som er tilknyttet huset. Innvendig har boligen 
standard utover det interessenter kan forvente seg i dagens marked. Det er vektlagt 
kvalitet og fokus på detaljer som gjør boligen meget tiltalende. Det er blant annet 
to nyrenoverte bad og nytt kjøkken i hoveddelen. Utgang til veranda som går rundt 
tre sider av huset - nydelig utsikt og fine solforhold. Boligen har svært gode sol- og 
utsiktsforhold. Ligger i området på sørsiden av Sørreisa sentrum. I Sørreisa er det blant 
annet barnehage, ungdomsskole og butikker. angavstand til skiløyper og kort vei til 
kunstgressbane. Det er ca. 0 km til Finnsnes sentrum.

A d r esse:  B onh aug v eien 4 9, 9310 S ø r r eisa
Prisantydning: 3.500.000,-| P-rom: 169m2 
Bra: 24 3m² | Byggeår: 2001

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

VISNING: ONSDAG 18. FEBRUAR KL. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

NYGÅRDSPLATÅET 25 Endeleilighet med god 
standard. Sol og utsikt. To soverom - Veranda - Carport.

L eiligh et en ligger  i et a sj en o ver  c a r p o r t en o g ligger  p å  end en m o t  sø r .  Fr a  leiligh et en 
er  d et  ny d elig u t sik t  so m  k a n ny t es fr a  ver a nd a en.  I nnvend ig h a r  leiligh et en m o d er ne 
standard med tidsriktige farger og moderne løsninger. Leiligheten er pent brukt uten 
nevnever d ig slit a sj e o g gir  et  go d t  h elh et sinnt r y k k .  B r a  p la nlø sning m ed  å p en st u e/
kjøkkenløsning, romslig bad med ekstra baderomsinnredning og to soverom samt inn-
vendig bod. elativt stor bod ved carporten i 1.etg. Leiligheten ligger vestvendt høyt i 
terrenget med svært gode sol- og utsiktsforhold. Det er kort vei til Finnsnes sentrum. 

angavstand til Finnsnes IL sitt fotballanlegg og turløype som går til arden. Denne 
turløypa er veldig populær og kan brukes både sommer og vinter.

A d r esse:  N y g å r dsp l atå et 25, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.4 00.000,-|  P - r o m :  74 m2 
B r a :  77m² |  B y ggeå r :  2007

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

B o ligen inneh o ld er  t o  leiligh et er .  E iend o m m en er  j evnlig ved lik eh o ld t ,  m en t r enger  
o p p u ssing fo r  å  fr em st å  so m  m o d er ne.  D en ene leiligh et en er  no e o p p u sset  o g 
fremstår som lys og trivelig. I Kjelleren er det bra med boder og lagringsplass. elativt 
st o r  t o m t  so m  er  o p p a r b eid et  m ed  p len o g b u sk er .    
Boligen ligger i Finnsnes sentrum. Umiddelbar avstand til kjøpesenter, hurtigrute- og 
hurtigbåtanløp samt busstopp. Til tross for sin sentrumsbeliggenhet, ligger boligen 
skjermet fra trafikk og støy. Stille og rolig med lite trafikk, samtidig som det tar kun 3 
minutter å gå til flybussen, hurtigbåten, butikken eller stranda.

A d r esse:  R ing v eien 50, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.500.000,-| P-rom: 157m2 
B r a :  209m² |  B y ggeå r :  1956

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 
 

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

LUNDE 65 Meget velholdt enebolig med 4 soverom og 
2 bad. Fin utsikt og gode solforhold i populært boligområde. 

Praktisk enebolig med blant annet fire soverom og to stuer. Boligen har hatt samme 
eier siden byggeår og er jevnlig oppgradert. Praktisk planløsning med både bad og 
stue, samt soverom i begge etasjer. Stor stue med ekstra takhøyde i andreetasje. 
Utgang til stor veranda med flott utsikt og mye sol. Det er også veranda på 
baksiden av boligen. De fleste overflater er lyse og moderne og boligen gir et godt 
helhetsinntrykk. Eiendommen ligger i populært og barnevennlig boligfelt ca. 3 km 
fra Finnsnes sentrum. Boligen har fin plassering på feltet, og har flott utsikt og gode 
solforhold. Barnehage i gangavstand fra boligen. I nærheten er det videregående 
skole og idrettshall samt lysløype/turterreng. Kort vei til badestrand i Lundefjæra og 
turmuligheter til fjells.
Adresse: Lunde 65, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 3.100.000,-| P-rom: 155m2 
Bra: 169m² | Byggeår: 1978 

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 
 

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

Våre ansatte har 
forskjellig erfaring og 
faglig utdanning innenfor 
eiendomsmegling og juss. 

Det er vår personlige 
innstilling og våre mellom-
menneskelige kvaliteter i 
tillegg til fagkompetanse 
som ofte verdsettes av 
våre kunder.

For mer info besøk gjerne vår hjemmeside www.advokathusetnord.no du finner oss også på facebook!

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34



MYRE

MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS
VIKAVEIEN 51
9310 SØRREISA
Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
tele-, data- til sterkstrøm

Telefon 77863400 - Faks 77863401

MYRE ELEKTRO Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
�ber-, tele-, data- til sterkstrøm.

Tlf 77 86 34 00 - post@myre-elektro.no

 

Rune er en av våre blide montører som gjør alle slags elektriske installasjoner her 
i Midt-Troms. Ingen oppdrag for små, ingen for store! 
Vi fører kjente kvalitetsmerker. 

Myre ordner det elektriske!

Vi ordner det!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!

Komfyrvakt CTM-Lyng 
TILBUD kr 2.990,- inkl mva 
Installasjon/montering 

kommer i tillegg.




