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Klar for årets kulturuke
Det nærmere seg nå et av årets høydepunkt i 
Sørreisa – årets kulturuke. Jeg er både stolt og glad 
over det store mangfoldet av arrangement i årets 
kulturuke, og jeg vil gi honnør til alle som bidrar til 
de ulike arrangementene. Jeg vil oppfordre 
kommunens innbyggere – både små og store – til å 
slutte opp om arrangementene i Sørreisa.
 
Sørreisa sin plass i Midt-Troms
Fra 2004 til 2014 mistet Sørreisa hele 112 arbeids-
plasser: 70 private- og 42 offentlige arbeidsplasser. 
Til tross for dette har folketallet i Sørreisa økt i denne 
perioden. Hele 494 personer pendler daglig til Lenvik 
og til regionsenteret Finnsnes, og 137 personer 
pendler til Målselv. Dette viser at Sørreisa har lykkes 
med å være et sted der mange ønsker å bo og leve 
sammen med sine familier, og at vi med dette ut-
nytter vår gunstige beliggenhet i forhold til veksten 
i regionsenteret Finnsnes, samt Forsvaret i Målselv. 
Det er derfor viktig at Sørreisa, sammen med våre 
nabokommuner, legger til rette for utvikling i 
kommunene og i regionen. Kommunestyret i 
Sørreisa har sagt ja til å delta i Byregionprogrammet 
for Midt-Troms, med Ragnvald Storvoll fra Dyrøy-

seminarsenteret som prosjektleder. Dette prosjektet 
har som mål å fokusere på potensialet for vekstkraft i 
regionen, og hva som skal til for å ta ut dette 
potensialet. 

Forsvarets framtid
Et annet område som er viktig for Sørreisa er 
Forsvarets framtid, og her samhandler vi tett med 
våre nabokommuner Målselv og Bardu, samt fylkes-
rådsleder Cecilie Myrseth. Det er særlig forhold 
knyttet til Luftforsvaret som har stor oppmerksomhet, 
og spesielt 339 skvadronen på Bardufoss, som er 
foreslått flyttet til Rygge, samt framtida for Bardufoss 
flystasjon. I Sørreisa er vi også opptatt å jobbe for å 
styrke og utvikle CRC Sørreisa. Arbeid med Forsvarets 
framtidige struktur er et stort og omfattende politisk 
arbeid, og for meg som ordfører har dette arbeidet 
høy prioritet. Fra tidligere års kamper så vet vi at 
Sørreisa og regionen har behov for politiske med-
spillere nasjonalt for å lykkes, og det er derfor viktig 
at de respektive partiene holder god kontakt med 
sine representanter på Stortinget og i regjering. 
Regjeringen legger fram den nye langtidsplanen for 
Forsvaret nå i vår, og den skal vedtas i Stortinget før 
sommeren.

Kommunereformen
Vi har nå fått fremlagt Telemarksforskning sin rapport 
«Sørreisa som egen kommune – fordeler og ulemper», 
og denne ble presentert for kommunestyret og i 
eget folkemøte den 9. februar. Jeg vil gi honnør til 
alle dere som deltok på dette møtet. Som ordfører er 
jeg stolt over at over 110 personer møtte opp og del-
tok aktivt på dette folkemøtet i kulturhuset. Sørreisa 
er i gang med nabosamtaler med Senjakommunene, 
Lenvik og Målselv, etter vedtak fra kommunestyret. 
Resultatet av dette arbeidet skal legges fram for 
kommunestyret 28. april. Deretter vil det bli en 
folkeavstemning i slutten av mai, hvor folket i 
Sørreisa skal få si sin mening om vi fortsatt skal bestå 
som egen kommune, eller om vi skal være med på 
å lage en ny kommune i Midt-Troms. Det er som 
kjent regjeringen som har pålagt kommunene om å 
gjennomføre arbeid med kommunereformen. Som 
ordfører er jeg svært opptatt av at kommunenes 
innbyggere skal få saken mest mulig belyst, med 
fordeler og ulemper for de ulike alternativene. Dette 
for at innbyggerne skal ha et best mulig kunnskaps-
grunnlag i bunn før de bestemmer seg for hva de 
skal mene. Jeg er opptatt av å lytte til folket, og jeg vil 
respektere folkets avgjørelse i folkeavstemningen.

Jan-Erik Nordahl, Ordfører
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Den mørkeste dagen
er forbi.

Vi har lyset
på vår side
nå.

Vakre ord av Hedda Lilleng som utmerket 
beskriver opplevelsen når sola endelig er tilbake 
og dagene blir lysere og det snart er på tide å 
tenke på at det kan bli vår. Kulturuka som straks 
står for døra er på mange måter et sikkert tegn 
på at vinteren er på hell, og jeg håper mange 
benytter anledningen til å delta på et eller flere av 
alle de flotte arrangementene som er satt opp i 
programmet.

Det ser ut til å bli et travel og intenst vårsemester 
for kommune-Norge der store og viktige 
beslutninger skal tas - skal vi fortsette som egen 
kommune eller skal vi være med og etablere en 
ny og større kommune? Det ligger an til mange 
heftige debatter og meningsutvekslinger, hva blir 
det beste for framtida i Sørreisa? Vi står framfor 
mange store utfordringer, både av økonomisk 
art og i form av omstillinger dels som en mulig 
konsekvens av økonomiske endringer, dels som 
en konsekvens av endret alderssammensetning 
på befolkningen i Sørreisa  og dels som en 
konsekvens av nye oppgaver til kommunene. 
Spørsmålet blir om vi vil håndtere dette best som 
egen kommune eller om Sørreisa vil være tjent 
med å inngå i en ny, større kommune når disse 
utfordringene skal håndteres?

Det er nå utarbeidet et grundig faktagrunnlag, 
og dette er lagt ut på kommunens nettside slik at 
alle som ønsker, kan laste ned og lese rapportene 
som er utarbeidet. Styringsgruppa for kommune-
reformen møtes jevnlig, og det er gitt et mandat 
til forhandlingsutvalget som skal forhandle fram 
intensjonsavtaler med kommuner det er aktuelt å 
etablere ny kommune sammen med. Sentrale 
forutsetninger i disse forhandlingene er at 

strukturen på dagens basistjenester opprettholdes 
slik som det er per i dag (skoler, barnehager, syke-
hjem, legetjeneste, bibliotek, kulturskole). Videre 
forutsettes det at den nye skolen i Sørreisa 
skal bygges, og at ingen ansatte skal miste 
jobben som følge av sammenslåing, et eventuelt 
behov for effektivisering vil skje gjennom naturlig 
avgang.

Litt lenger bak i KaSkjer har vi tatt med en tids-
plan for den videre prosessen fram mot 
kommunestyrets vedtak 23.juni. Det er mye som 
skal skje, blant annet skal vi ha et folkemøte og 
en rådgivende folkeavstemming i mai. Ettersom 
dette handler om framtida i et langsiktig 
perspektiv, håper vi at også ungdommene og 
unge voksne engasjerer seg og deltar i debattene 
og folkeavstemmingen. Kommunereform er 
kanskje ikke det mest spennende tema, men det 
handler om framtida og hvordan vi skal ta vare på 
og videreutvikle velferden i Norge der 
kommunene har en svært viktig rolle.

Rett før KaSkjer gikk i trykken, fikk vi oppdaterte 
tall på befolkningsutviklingen i 2015, og for 
Sørreisa har folketallet økt med en person fra 
01.01.2015 til 31.12.2015! Vi hadde gjerne sett 
at veksten var høyere, men den går nå i hvertfall 
fortsatt rette veien!

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann

Ann Kristin Trondsen, rådmann



Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
www.sorreisa.kommune.no
Kommunens adresse er: 
Post: Storveien 20, 9310 Sørreisa
Elektronisk: postmottak@sorreisa.kommune.no

Åpningstid på telefon
Åpningstiden på kommunens sentralbord er 
09.00 – 14.00. Tlf. 77 87 50 00.
Saksbehandlere treffes på telefon fra kl 0800-1535 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste finner du på www.sorreisa.kommune.no
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ør
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isa

Ansvarlig redaktør:
Ann Kristin Trondsen
Redaksjonen: 
Kulturkontoret 
Grafisk design:
Jack Nilssen

Kontaktinfo: Aina Løhre,  tlf: 992 04 624 
ePost: kaskjer@sorreisa.kommune.no
Kommunal informasjonsavis for Sørreisa som 
distribueres gratis til alle husstander og en rekke 
bedrifter i kommunen 4 ganger i året. 

Redusert tilgjengelighet 
8. og 9. mars
8. og 9. mars har vi intern opplæring. 
Disse dagene vil du oppleve at flere av saks-
behandlerne ikke er å treffe.

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 

Møteplan for Sørreisa kommune - 2016
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret       9   28   23   8   27    8

Formannskapet    5 
 26

 18  15   19   26   14  25  22
 

  18     3
  24

Oppvekst- og Kulturutvalget  13   13      8  31    12   16

Helse- og sosialutvalget    5 
 19

  12     7    6   11     

Teknisk- og arealutvalget  14   14        9  25   13   17    

Eldrerådet  14   18   13   17    1

Ungdomsrådet           
Råd for funksjonshemmede   25    26        15          6

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

Sørreisa kommune

Utgivelsesplan for  2016
06.05. - med frist for levering av stoff:  22.04. 
09.09. - med frist for levering av stoff:  26.08. 
04.12. - med frist for levering av stoff:  18.11.

Forsiden
Maya Brattli Hansen (tv) og Thea Henriksen 
Schmid er ute på en liten skitur i den fine 
vintersola.
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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.

Tilrettelagt transport (TT)
Fylkeskommunen har ansvaret for transport-
tjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). 
Formålet med transporttjenesten er å gi et 
transporttilbud til mennesker som pga.en varig 
funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret 
fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. 
Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som 
bruker av transporttjenesten. Kommunene god-
kjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i 
legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte 
prioriteringskriterier.

Søknaden for nye brukere/ny brukergodkjenning, 
må være sendt kommunen to måned før tildeling 
av kort. Søknadsfristen for innsending til 
kommunen er 1. mai og 1. oktober hvert år.
Brukergodkjenning varer normalt i to år. Brukere 
som har vært godkjent i mer enn 2 år, må sende 
inn ny søknad og legeerklæring.
Kommunene har ansvaret for å informere brukere 
som må søke på nytt ved tildelingens utløp.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli god-
kjent som bruker:
1. Funksjonshemming av minst 1 års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av 
offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av 
funksjonshemmingen.

Kommunene godkjenner brukere av transport-
tjenesten. Klage på vedtak skal sendes til 
kommunen som har behandlet søknaden.

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 flytter 
eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn.

Søknadsskjema, sammen med nødvendig 
dokumentasjon sender du innen fristen til 
Bostøttekontoret i kommunen.

Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling 
den 10. i påfølgende måned.

Leilighetsvis skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet finner sted. 

Vikarer - barnehage
Vi har behov for å knytte til oss flere 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.

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-
drag 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.
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Landbrukskontoret utlyser midler til drennering, 
informasjon om søknadsordningen kan fås hos 
landbrukskontoret eller finnes på hjemmesiden 
– det tas forbehold om tildeling av midler da 
fylkesmannen (FM) ikke har fattet vedtak per dd.
Følgende søknadsfrister gjelder :
Primært 15 mars
Deretter ved gjenstående midler (frem til man er 
fri for midler):
1 mai, 1 juli, 1 september, fortløpende tildeling til 
evt inntrekking av midler fra FM.

Mvh
Wenche Bergum
Fagleder landbruk, miljø og natur
Sørreisa kommune
Tlf 916 89 621

Utdrag fra årshjulet:

29. februar aktslutt for gråmåke, svartbak, 
skjære

15. mars jaktslutt mår, røyskatt, ekorn, rype, 
ravn, hare

31. mars aktåret slutter, jaktslutt for mink, 
gaupe og kråke

1. april absolutt båndtvang starter, jakt-
året starter, jaktstart for villmink

15. april jaktslutt rødrev

1. mai frist for å søke om nytt bestands-
planområde

Datoer landbruk, 
miljø og natur

Kommunen informerer basert på skriv fra veg-
vesenet om at det er regler for avstand til 
offentlig vei for lagring av diverse objekter, det 
være seg rundballer, containere, tilhengere o.a.
For riksveg er byggegrense 50 m, for fylkesveier er 
det i Troms 15 m og byggverk, opplag eller andre 
større innretninger må ikke plasseres innenfor 
disse uten godkjenning.
I tillegg gjelder følgende sikkerhetssoner hvor 
det under ingen omstendigheter må lagres utstyr 
som kan være trafikkfarlig:

Trafikkmengde Fartsgrense Fartsgrense Fartsgrense Fartsgrense
<= 50 km/t 60 km/t 70-80 km/t => 90 km/t

0-1500 2,5 m 3 m 5 m 6 m

1500-4000 3 m 4 m 6 m 7 m

4000-12000 4 m 5 m 7 m 8 m

>12000 5 m 6 m 8 m 10 m

Lagring ved vei
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Valg av lagrettemedlemmer 
og lekdommere 
I løpet av våren 2016 skal det velges lagrettemedlemmer og 
lekdommere til de alminnelige domstolene. Disse skal tre i 
funksjon fra 1. januar 2017.
Domstollovens § 67 slår fast at kommunen skal oppfordre 
allmennheten til å foreslå kandidater. 
Dersom du har forslag til kandidater eller selv kan tenke deg  
et slikt verv, ta kontakt med Servicekontoret, tlf. 77 87 50 00 
eller www.postmottak@sorreisa.kommune.no snarlig. 
Mer informasjon finner du på www.domstol.no

Flaskeinnsamling 
tirsdag 29. mars!
8A og 8B ved sentralskolen i Sørreisa sparer til 
felles klassetur i 10. Ungdommer og foreldre 
startet i høst med å arbeide for å samle inn og 
spare penger til dette. Vi har derfor planlagt en 
flaskeinnsamling rett etter påske, hovedsaklig 
tirsdag 29/3 og onsdag 30/3. Da vil ungdommene 
komme rundt i kommunen og spørre etter tom-
flasker. Vi håper de blir tatt godt imot, og hvis du/
dere ønsker å støtte disse flotte ungdommene, 
setter vi veldig stor pris på det!

Folkehelseparken 
i Sørreisa
Folkehelse er et viktig område for kommunen, og 
vi har nå fått en egen folkehelsepark bak hotellet. 
Her er det et mangfold av aktivitetsmuligheter 
og utstyr til bruk for befolkningen. Det er mange 
frivillige organisasjoner som har bidratt med å få 
denne parken realisert. Det er Sørreisa Nærings-
forening, Sørreisa O-lag, Sørreisa Turn, Pensjonist-
foreningen og Sørreisa Jeger og fisk.

De som har vært med å gi støtte til denne parken 
er Troms fylkeskommune med kr 200.000,- Kreft-

foreningen med kr 100.000,- Anleggskolen har 
utført «anleggsarbeidet» med elevarbeid og 
det siste er at Fagforbundet i Sørreisa har gitt 
kr 5.000,- til anlegget. I tillegg har kommunen 
nå omdisponert midler til kjøp av apparater til 
de aller yngste. Jeg har et stort ønske om at vi 
sammen skal kunne realisere mer aktivitet rundt 
denne folkehelseparken til nytte for befolkningen.

Jeg ønsker å takke alle som gjennom mange år 
har bidratt til å få denne folkehelseparken 
realisert, og jeg håper parken vil være til stor 
glede for innbyggerne i kommunen vår.

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører
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Per i dag legges generalistprinsippet til grunn for 
lovgivning og oppgavefordelingen til kommunene, 
det stilles samme krav til alle kommuner uavhengig 
av størrelse. Vi ser at mange kommuner likevel 
løser sine oppgaver gjennom interkommunale 
samarbeid, og dette har vært en strategi for å ivar-
eta lovpålagte tjenester med tilstrekkelig 
kompetanse og kapasitet. 
Interkommunalt samarbeid er fordelaktig for 
kommunene både når det gjelder økonomi og 
tjenestekvalitet, men gir noen utfordringer når 
det gjelder styring og kontroll. Interkommunalt 
samarbeid er viktig, og for mange kommuner helt 
nødvendig for å levere tjenester til innbyggerne. 
Interkommunalt samarbeid bidrar til økonomiske 
besparelser for kommunene der det oppnås stor-
driftsfordeler i form av spesialisering av tjeneste-
utførelse og investering i felles anlegg og utstyr. 
På den andre siden gir interkommunalt samarbeid 
noen utfordringer når det gjelder styring og 
kontroll, spesielt med de mer fristilte samarbeids-
modellene som aksjeselskap og interkommunale 
selskap. Dermed blir også muligheten til å sam-
ordne, prioritere og gjøre lokale tilpasninger 
mellom sektorer og oppgaver mindre. Det opp-
leves også utfordrende når kommuner i et sam-
arbeid ser seg nødt til å redusere bevilgningen til 
samarbeidet eller når en kommune har behov for 
mer enn det samarbeidet legger opp til.
Per i dag er Sørreisa kommune avhengig av inter-
kommunalt samarbeid for å løse sine oppgaver 
og deltar i en rekke interkommunale samarbeid, 

både med regionen som helhet og med nær-
liggende kommuner, til sammen er det 31 ulike 
interkommunale samarbeider som Sørreisa 
er en del av. En del av disse samarbeidene er 
“gamle” mens andre er av nyere dato, særlig 
innen helseområdet der kommunen i forbindelse 
med Samhandlingsreformen fikk nye oppgaver 
som Sørreisa ikke hadde kapasitet til å løse alene. 
Interkommunalt samarbeid ble da en nødvendig 
løsning. Dette gjelder blant annet KAD-senge-
plasser, som er organisert som et interkommunalt 
samarbeid med Lenvik som vertskommune. Mye 
av det interkommunale samarbeidet på helse-
området går mot Lenvik kommune. I tillegg har 
Sørreisa en interkommunal fastlegetjeneste og 
barneverntjeneste sammen med Dyrøy. 
I de følgende tabeller gis det oversikt over inter-
kommunale samarbeider der Sørreisa deltar. Vi 
vet at kommunene både på kort og lang sikt vil 
få nye oppgaver der Sørreisa kommune er for 
liten til å løse disse selv, dette gjelder særlig innen 
helse og omsorg.

Samarbeid etter kommunelovens § 27
- interkommunalt samarbeid med eget styre

Sørreisa kommune inngår sammen med øvrige 
kommuner i Midt-Troms i Midt-Troms Regionråd 
som har flere interkommunale samarbeider etter 
Kl §27. Rådmennene i deltakerkommunene utgjør 
styret (administrativt råd). 
(se tabell neste side)

Interkommunalt samarbeid 
- en orientering
I forbindelse med kommunereformen har interkommunale samarbeid vært tatt opp som et 
argument både for og mot reformen. I reformarbeidet er det vist til at alle kommuner skal 
være generalist kommuner, det vil si at alle kommuner skal løse alle sine oppgaver selv.
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Tjeneste/navn Samarbeidskommuner Hensikt/oppgave

Midt-Troms regionråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, 
Sørreisa, Torsken og Tranøy

Administrativt råd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, 
Sørreisa, Torsken og Tranøy

AR er på linje med regionrådet en del 
av styringsstrukturen i Midt-Troms 
regionråd.

Sekretariat – daglig 
leder Midt-Troms 
regionråd

Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, 
Sørreisa, Torsken og Tranøy

Har ansvar for drift, saksforberedelse, 
planlegging og oppfølging med 
tilhørende sekretærfunksjoner.

Midt-Troms Arbeids-
giverkontroll (MTAK)

Bardu, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, 
Torsken og Tranøy

Felles kontroll av innberetninger 
innenfor skatt og avgifter. 

PPT Midt-Troms Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og 
Tranøy

Lovpålagt tjeneste hjemlet i opp-
læringsloven kap 5.

LØKTA Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, 
Sørreisa, Torsken og Tranøy

Kvalitetsutvikling og opplæring for 
helse- og omsorgstjenesten.

Senja-Lab Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og 
Tranøy

Yter tjenester innen laboratorieanalyser 
og innen miljørettet helsevern. 

Tjeneste/navn Vertskommune Øvrige deltakerkommuner

Fastlegetjeneste Sørreisa Dyrøy

Finnsnes interkommunale legevakt Lenvik Berg, Dyrøy,  Sørreisa, Torsken og Tranøy

Jordmortjenester Lenvik Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 
Torsken og Tranøy

Barneverntjeneste Sørreisa Dyrøy

Midt-Troms Viltregion Dyrøy Bardu, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Lavangen 
og Salangen

Skogbrukssjef distrikt IV Lenvik Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Veterinærvakt Finnsnes Lenvik Berg, Torsken og Tranøy

Brannsjef, branntjeneste Sørreisa Dyrøy

Diabetesteam Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Kreftkoordinator Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Intermediære sengeposter/KAD-senger Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy m.fl

Koordinator «Mens du venter på 
ambulansen»

Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Samfunnsmedisinske tjenester 
(kommuneoverlege)

Lenvik Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Samarbeid etter kommunelovens § 28 – vertskommune
I denne typen samarbeid har kommunen gitt fra seg (delegert) sin myndighet til vertskommunen, som 
oftest ved rådmannen i vertskommunen.

9



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 til-
skudd. Det er forutsetning at foreningen/ laget 
som søker, i løpet av året initierer og gjennomfører 
aktivitet eller holdningsskapende virksomhet, 
hvor rusmiddelspørsmål er satt på dagsordenen.  
Det gis ikke støtte til ordinær drift eller lønns-
midler. 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.

Søknadsfrist  25. mars 2016.

Tilskudd til rusforebyggende tiltak

Medeier i kommunale foretak etter 
kommuneloven kap 11
• MITRA AS
• Interkommunalt Arkiv (IKAT)
• KomRev Nord (revisjon)
• Senja-avfall AS
• FilmCamp AS
• Senja Næringshage AS

Avtaler om samarbeid/kjøp av tjenester
• Brann- og feietjeneste – Sørreisa og Dyrøy 
• Skogbrukskompetanse – Sørreisa kjøper kapasitet 
og kompetanse fra Dyrøy tilsv 50% stilling
• IT-faglige tjenester – Sørreisa selger kapasitet og 
kompetanse til Dyrøy tilsv 40% stilling
Faste, uformaliserte samarbeider/nettverk
For de fleste av nettverkene/forumene er alle 
kommunene i Midt-Troms deltakere. Dette er 
nettverk/forum som er etablert for å utveksle 
erfaring og kompetanse på tvers av kommune-
grensene. Disse bidrar i noen grad til å dempe 
virkningene av liten bredde og lav kapasitet i 
de minste kommunene; de fleste kommuner 
har bare en-to fagpersoner innen av fagfeltene 
nevnte nedenfor. 
 
• IKT-forum
• Personalforum
• Økonomisjef-forum
• Kulturforum

• Kulturskoleforum
• Geriatrinettverket Midt-Troms
• Helsesøstre for regionen
• Nettverk for psykisk helse Midt-Troms
• Nettverk for lindrende behandling
• PU-nettverket Midt-Troms
• Sa-Do- kompetansenettverk (nettverk for saks-
behandling og dokumentasjon i helsefeltet)
• Barnevernsforum
• Landbruksforum
• Næringslederforum
• Biblioteknettverk
 
I tillegg fins følgende interkommunale 
samarbeider som bidrar til kommunal 
oppgaveløsing: 

Krisesenteret i Midt-Troms
Årlig utdanningsmesse – årlig tiltak/prosjekt som 
del av utdannings- og yrkesveiledningen, eies av 
regionrådet med Pedagogisk senter som utøver/
prosjektleder. Nært knyttet opp til rådgiver-
nettverket. 
Midt-Troms Friluftsråd – arbeider for økt 
forståelse for friluftslivets betydning, bedre 
friluftskultur og utbredelse av friluftslivet. Eies av 
alle kommunene i Midt-Troms. 
Oljevernberedskap – felles for Berg, Dyrøy, 
Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy
Midt-Troms Museum (stiftelse) – alle kommunene
 i Midt-Troms



Skoleruta 2016
Vår 2015

Måned Fridager Antall 
skoledager

Januar  Skolestart 4.1. 20

Februar Vinterferie 22.2.-26.2. 16

Mars Påskeferie 21.3-28.3. 17

April 20

Mai Skolefri 6.5. 18

Juni Siste skoledag 17.6. 13

Hendelse/tiltak Tidsplan/frist Kommentar

Starte opp de formelle «naboprater» og sette opp en 
plan for videre prosess med intensjonsplan

Januar  - april 2016  Er startet opp

Utredningen Sørreisa som egen kommune 
presenteres for kommunestyret

Kommunestyremøte 
09. juni 2016

 Gjennomført

Folkemøte med presentasjon av utredningen Sørreisa 
som egen kommune samt status for intensjonsplaner 
og sammenslåingsalternativene. Debatt.

9. februar 2016  Gjennomført

Vedtak i kommunestyret om høringsform Er vedtatt i sak 47/15, 
punkt 4.

Folkeavstemming mai 2016. 

Faktagrunnlag forelegges kommunestyret:
• Intensjonsavtaler, funn og anbefalinger i felles-
utredninger, Sørreisa som fortsatt egen kommune

Kommunestyremøte 
28. april 2016

 

Opinionsmåling Uke 19 og 20 400 innbyggere (fra 16 år) blir 
ringt opp og spurt om sitt syn 
på kommunesammenslåing. 

Faktagrunnlag presenteres innbyggerne:
• Intensjonsavtaler, funn og anbefalinger i felles-
utredninger, Sørreisa som fortsatt egen kommune

Folkemøte 12. mai 
2016

I tillegg sendes det ut egen 
folder til husstandene, som 
en del av maiutgaven av 
KaSkjer

Folkeavstemming 30.mai 2016  Forhåndsstemming 23. – 
27.mai 2016. Alle innbyggere 
fra 16 år (født år 2000)  og 
oppover kan stemme. 

Resultatet av høringene forelegges kommunestyret 23. juni 2016  

Vedtak i kommunestyret om sammenslåing eller ikke 23. juni.16  

Tidsplan kommunereformen

Høst 2015
Måned Fridager Antall 

skoledager

August Skolestart 22.8.  8

September 22

Oktober Høstferie 6.-7.10. 19

November Skolefri 21.-22.11. 19

Desember Siste skoledag før jul 21.12. 14



 Åpningstid 
Mandag  kl 16.00 - 19.00
Tirsdag    kl 14.00 - 17.00
Onsdag  kl 10.00 – 15.00 
Torsdag   kl 15.00 – 19.00

Stengt uke 12

B i b l i o t e ke t

Ny avdelingsleder 
regnskap og lønn
- Jeg begynte i full stilling som avdelingsleder 
regnskap og lønn i Sørreisa Kommune  
11.01.2016, sier Greta Torbergsen.
Er født og oppvokst i Gratangen, gift og har to 
voksne barn og er bosatt på Leiknes like utenfor 
Finnsnes.
Etter endt utdanning ved Distriktshøgskolen i 
Bodø kom jeg til Finnsnes hvor jeg jobbet noen 
år ved regnskapskontor før jeg gikk over til 
revisjon.  De siste årene har jeg jobbet som 
økonomi-sjef i Norsk Kulde AS.
Jeg gleder med til å ta fatt på nye og 
spennende oppgaver 
sammen med mange trivelige kollegaer her i 
Sørreisa Kommune.

Påskekrim
«Påskekrim» er et særnorsk fenomen med 
opp-hav i en meget vellykket reklame-
kampanje for kriminalromanen Bergenstoget 
plyndret i natt. Boka var forfattet av Nordahl 
Grieg og Nils Lie under felles pseudonym, 
Jonathan Jerv. Den ble med brask og bram 
lansert i Aftenposten lørdag 24. mars 1923, en 
uke før palmesøndag. Det er altså en nærmere 
hundre år gammel tradisjon. Vi på biblioteket 
bidrar gjerne til å føre tradisjonen videre, så 
kom og sikre deg en solid forsyning spenning 
og grøss til årets påskeferie. Vi har stengt uke 
12, «den stille uke», så siste åpningsdag før 
påske er torsdag 17.mars.  

God påske!

Greta Torbergsen er den nye avdelingslederen 
for regnskap og lønn

Skaper positive opplevelser
Daglig leder Hilde Gulbrandsen  Telefon 988 17 845 | 77 86 37 00  E-post  post@procall.no

Er din bedrift opptatt av service?
Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf?
Vi tilbyr kvalifisert hjelp til nettopp DIN bedrift!
Alt innen kundebehandling:
Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, 
sentralbordtjenester, sms/chatte tjenester m.m.

Ring oss da vel,
få en bedre opplevelse!

Nord-Norges ledende kundesenter!



Husflidslaget innfører en ny tradisjon for babyer i 
Sørreisa. Heretter skal alle nyfødte få nystrikkede 
votter når Helsestasjonen gjør sitt første hjemme-
besøk.

- Vi håper det kan bli en tradisjon etter hvert, sier 
Aslaug Lockertsen fra Husflidslaget. – Vi i Husflids-
laget har fått våre medlemmer med på en ordning 
der vi sponser garn og strikker vottene selv til nyfødte 
i bygda. Det er artig at vi kan få være med på en sånn 
positiv ordning.
Vottene er strikket på et gammelt mønster som 
Lockertsen selv har brukt på vottene til sin familie.

Husflidslaget tok kontakt med Helsestasjonen og 
forslo en slik ordning. 
- Vi er veldig glade for å kunne ta med en sånn flott 
gave til barnene på vårt første hjemmebesøk, sier 
Leni Haugen ved Helsestasjonen. 

Den første ungen som får votter er årets førstefødte 
i Sørreisa, Karoline Bakkejord Pedersen som fikk sine 
votter overrakt på Helsestasjonen. Karoline er 
datteren til Ingeborg Bakkejord og Jan Are Pedersen, 
og ble født 18 minutter inn i 1. februar 2016. 

Votter til nyfødte

Karoline Bakkejord Pedersen fikk sine votter overrakt på Helsestasjonen av Aslaug Lockertsen. 
Karoline er datteren til Ingeborg Bakkejord

inviterer til
Lørdagskafé 

på Krogstadtunet 
05.mars kl. 13-16

Salg av 
Sørreisavotten 
og sitteunderlag 
med samme motiv
+ andre 
husflidsprodukter.

Kafe’en kan by 
på rømmegrøt, 
risgrøt, kaffe og 
kaker.

Velkommen til en trivelig lørdag!



Bygg og anlegg, Handtverkere

77 86 43 11

www.ferdighus.no

77 86 20 20

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

48 15 20 84

Mureren as - 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

Helse og velvære

www.bioform.no
salg@bioform.no
trond@bioform.no

77 86 18 68

Herbalife Distributør
Bente M.Evanger
benteeva@gmail.com

986 92 213

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 46 77 37 25

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

932 58 267

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   

77 86 16 00

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

97 93 64 27

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling tlf. 
korinna@akfi.no

94 83 36 57

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

40 22 70 93

Massør Jorunn Vollstad
jorunn@vollstad.com

938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

46 77 26 33
46 77 37 25

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BM Mulitshop
bm@bakkan.net

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

MK Gro Elise 
– Mary Kay hudpleie og makeup
gro.lamark.marykaynorway.no

464 45 531

Spar 77 86 10 74

Rema 1000 77 86 46 50

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Shell Sørreisa 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 77 86 32 89
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Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Utdanning

anleggsskolen.no
77 86 14 40

Senja vgs. avd Sørreisa
www.finnfjordbotn.vgs.no

77 85 08 80

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

Frivilligsentralen 992 04 651

Hos Wendy 46 93 37 51

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.
77 86 14 70

post@kistefjell.no

47 60 93 13

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

Sandbakk begravelseshjelp
www.sandbakkbegravelse.no

922 28 999

www.snn.no

02244

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

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

480 70 450

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

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 finnes 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
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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 Hoff

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Reiseliv og opplevelser
Erics Gjestestue AS
Anders Sandborgh

77 86 46 00
952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
furoyfishingcamp.com
furoyfishingcamp@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

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

40 00 19 35

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

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



Deltakerne er ungdommer i alderen 
10 – 20 år, og fra scenen  får vi :

 • Danseoppvisning
 • Diverse billedkunst
 • Instrumentalister
 • Sangere og Rockeband
 • Korps

Påmeldingsfrist: 21. februar 2016
Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har 
salg i foajeen.

Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen fredag 4. mars i Sørreisa 
kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk 
på ungdommens eget vis.

Fredag 4. mars kl 1900, Sørreisa kulturhus

Sørreisa

Jury på 4 personer vurderer deltakerne, og 
bestemmer hvem som går videre til 
fylkesmønstringa på Finnsnes i april.

Billettpris kr 100,- for voksne, kr 50,- for alle 
fra 10. klasse og yngre.

Hvem blir Sørreisa sine deltakere på 
Fylkesmønstringa i år ? – kom i 
Kulturhuset 4. mars, og du får svaret.

Påmelding og annen info se ukm.no.

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.
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Ka skjer i S
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isa

Kalender for Sørreisa
Nr 1 2016

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 

Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 flg 
datoer: 11/9, 25/9, 9/10, 22/10, 
6/11, 27/11, 4/12.

Aktiviteter:
Mekking, hobbyarbeid, 
miniatyrskyting, samlingsstund,  
kjøring med firhjuling, biljard, 
bordtennis m.m .
Salg  av brus, vafler, pizza
Gutter og jenter fra 5. klasse og 
oppover er velkommen!

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Kulturuka 4.-13.  mars 
– eget program

Søndag 20. mars
Kino:
Alvin og gjengen: I farta
Kl 18.00
Alle
Gjennom en rekke misforståels-
er, får Alvin, Simon og Theodor 
mistanker om at Dave skal fri til 
kjæresten sin i Miami, -for så å 
dumpe dem.. Dette gir dem kun 
tre dager på å reise på tvers av 
landet for komme seg dit for å 
stanse hele frieriet. 
Gjengen ender som vanlig opp 
på vanvittige eventyr, denne 
gang reiser de ikke bare på 
vann- og landeveien, men de 
drar også opp i høyden!
Det siste gutta ønsker er å miste 
Dave, og på samme tid få en 
forferdelig storebror...

Søndag 28. februar
Idretthallen: 
Handballkamper
Kl 13.50: G16 Sørreisa2-Bravo2 
Arr: Sørreisa IL handball

Lørdag 5. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 13.30: G16 Sørreisa 2-Tromsø
Kl 15.30: J14 Sørreisa-Tromsø
Arr: Sørreisa IL handball

Søndag 6. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 12.00: J12 Sørreisa- Tromsø
Kl 13.30: G16 Sørreisa2-Tromsø
Kl 15.00: J12 Sørreisa-Tromsø2
Kl 16.15: G16 Sørreisa-Tromsø
Arr: Sørreisa IL handball

Mandag 7. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 19.45 J16 Sørreisa-Lenvik
Arr: Sørreisa IL handball

Onsdag 9. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 12. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 10.00 J12 Ankenes-Sørreisa
Kl 11.00 J16 Sørreisa-Tromsø
Kl 12.15 G12 Sørreisa-Tromsø2
Kl 13.30 J12 Sørreisa Tromsø3
Kl 14.45 G12 Sørreisa-Tromsø
Kl 16.00 J12 Sørreisa-Ankenes
Kl 17.15 J14 Sørreisa-Tromsø
Arr: Sørreisa IL handball

Søndag 13. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 12.00 G12 Sørreisa-Bardu
Kl 13.30 J16 Sørreisa-Nordreisa
Kl 14.45 G12 Sørreisa-Nordreisa
Arr: Sørreisa IL handball

Lørdag 19. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 10.00 J12 Ankenes-Sørreisa
Kl 11.00 J16 Sørreisa-Tromsø
Kl 12.15 G12 Sørreisa-Tromsø2
Kl 13.30 J12 Sørreisa Tromsø3
Kl 14.45 G12 Sørreisa-Tromsø
Kl 16.00 J12 Sørreisa-Ankenes
Kl 17.15 J14 Sørreisa-Tromsø
Arr: Sørreisa IL handball

Skjærtorsdag 24.mars
Gubberenn i Skøelv 
Fest på Solglimt

Onsdag 30. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans
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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

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

Fredag 8.april
Kulturhuset :
«Tusen bitar» kl 19
Sørreisa mannskor synger
Afzelius og Wiehe  

Lørdag 9. april
Svømmehallen:
Svømmestevne kl 10.00
Åpen kafe kl 09.00
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Søndag 10. april
Svømmehallen:
Svømmestevne kl 10.00
Åpen kafe kl 09.00
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Tirsdag 12.april
Kramvigbrygga:
Fortellerkveld kl 19 
Arr: Sørreisa historielag 

Onsdag 13. april
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Fredag 15.april
Kramvigbrygga kl 20
«Damenes aften»
Arr: Sørreisa damekor 

Onsdag 27. april
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Søndag 26. april
Idrettshallen
Ungdoms- og voksekretsturnstevne
Åpning av stevnet 
Kl 13.00 Turnoppvisninger
Kafe åpen fra kl 10.00
Arr. Sørreisa Turn



Sørreisa historielag

Velkommen til 
Sørreisa historielags  

Vårprogram 2016
LØRDAG 5. MARS KULTURKVELDEN 
«HEIMBYGDA MI» 
I SØRREISA KULTURHUS KL 18
Ny musikkopplevelse til nyutgitt diktsamling 

Kvelden er en hyllest til Sørreisadikteren Ole 
Solvang gjennom ord og toner. Sørreisa historie-
lag gir ut diktsamlingen hans posthumt under den 
årlige kulturuka.  
Ole Solvang (1907 - 1994) var en stor kultur-
personlighet i Sørreisa. Han ivret svært for bevaring 
av regionens kulturarv og for det fikk han i 1987 
Sørreisa kommunes kulturpris. Han skrev dikt 
og prologer som kjennetegnes av lun humor og 
melankolske naturskildringer. 

Lanseringa av diktboka gis musikalske rammer. Et 
utvalg av Solvangs dikt ble tonesatt og utgitt på 
plate i 1993 (”Ved Haust”). Melodiene ligger 
innenfor sjangeren visejazz krysset mot folke-
musikk. Elin Synnøve Bråthen og Eivind Valnes 
utgjør to av de tre komponistene bak melodiene. 
Jan Erik Steen (d. 17.11.14) er den tredje kom-
ponisten. 

I anledning utgivelsen av Solvangs dikt i bokform 
skal verkene oppføres på nytt, ikledd nye
arrangementer, og med lokale krefter i alle ut-
øvende ledd. Bråthen og Valnes har arrangert flere 
av sangene for kor. De blir framført av Sørreisa 
Damekor og dyktige mannssangere fra bygda. Det 
står også mange fine solistinnslag på programmet, 
ved siden av Elin Synnøve Bråthen finner vi bl.a. 
Astrid Myrvang Hagen.

Sørreisa historielag har vært så heldige å få et 
stjernespekket lag med på dette dugnadsprosjektet. 
I spissen står Sørreisas egen stjerne og musikk-
doktor, Elin Synnøve Bråthen. Hun er kjent for sin 
vakre stemme og behersker mange sjangre innen 
det musikalske språket. Hun har utgitt flere CD-
album med sin egen musikk, og lanserer ny plate i 
år. Med seg i «heimbygda-prosjektet» har hun den 
kjente og talentfulle pianisten Eivind Valnes, kjent 
fra mange innspillinger. 

Listen over medvirkende er lang. Bråthen og Valnes 
har med seg Jonas Karlsen (perkusjon) og Christo 
Stangness (bass). Både Karlsen og Stangness har 
gjort seg bemerket som profesjonelle musikere 
i ulike bandsammenhenger. Ole Solvangs nevø, 
Frits Roy Solvang, bidrar til det musikalske 
sammen med sin gitarkompis, Hans Johnsen. 
Roy-Frode Løvland er kveldens konferansier, og 
prosjektkoret blir supplert av skoleelever som 
deltar i Den Kulturelle Skolesekken-prosjektet 
«Heimbygda mi». Kveldens ord og toner blir 
innrammet av panoramafoto fra Sørreisa ved 
Torbjørn Johnsen. 

Lansering og salg av Ole Solvangs diktsamling 
«Heimbygda mi» og CD’en «ved haust».
Inngang kr 150,- inkl. kaffe /mat. Barn gratis (må 
ha billett). Forhåndssalg av billetter på 
servicekontor, bibliotek, sangere og 
Sørreisa historielag tlf. 926 29 826.
Sett av kvelden! Dette blir en hyllest til vår lokale 
dikter! 

Forside den nye diktboka av Ole Solvang «Heimbygda 
mi». Foto: Marit Solvang. Design Jann-Oskar Granheim
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FORTELLERKVELD TIRSDAG 12. APRIL  
KL 19 PÅ KRAMVIGBRYGGA 
«Sjøflyhavna i Sørreisa under 2. verdenskrig». 
Midt-Troms museum og Sørreisa historielag 
inviterer til fortellerkveld om sjøflyhavna i Sørreisa. 
Konservator Kjetil Åkra, en av forfatterne til boka 
om «Tirpits», vil holde foredrag og vise bilder fra 
sjøflyhavna. Kaffe, kaker og åresalg.

SLEKTSHJØRNET
Siste mandag i hver måned fra 1800-2030 vil det 
være slektshjørne på Kramvigbrygga
Det er en uformell kveld der vi kan få hjelp og 
ideer i slektsforskning. Et samarbeid med DIS.
  
KONTORTIDER PÅ KRAMVIGBRYGGA
Fram til mai vil historielaget ha kontortid på 
brygga mandager fra 1800-2000. Inngang fra vest, 
2. etasje.

Fra v: Vera Nikolaisen, leder av Sørreisa damekor, maleri 
av Ole Solvang, malt av Kjell Nergård og de musikalsk 
ansvarlige Elin Synnøve Bråthen og Eivind Valnes. 
Foto: Torbjørn Johnsen

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2015 og diktsamlinga 
«Heimbygda mi» selges på Coop Prix, Service-
kontoret, Biblioteket. De selges også på Vivo 
bokhandel Finnsnes og Bokhuset Libris i Tromsø.  

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

Sørreisa mannskor inviterer til 
Kultur på Kramvigbrygga 

mandag 7. mars kl. 1900.

Det blir selvfølgelig en del korsang, litt 
allsang samt annen underholdning fra 
kormedlemmene.
Loddsalg og Quiz hører med, og det gjør 
også god bevertning som er betalt 
gjennom inngangsbilletten på kr. 150.-
Velkommen til Kultur på Brygga!

Arr: Sørreisa Mannskor
Kultur på Brygga
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Korps er kult!
Har du lyst til å være med i Skolekorpset fra i høst?

Det blir Skolekonserter den 7. mars, hvor også de som startet i skolekorpset i fjor høst 
skal spille. De er 18 musikanter som har det kjempetrivelig med musikk!

Også i år blir det slik at de som vil prøve et instrument får mulighet til å melde seg på 
til det etter skolekonerten. Så blir det  noen timer spilling fram mot sommeren. Da har 
du muligheten til å bli helt sikker på at det er akkurat det instrumentet du vil spille, og 
bestemme deg endelig ja eller nei. Hvis du deretter melder deg inn i korpset så er du i full 
gang fra i høst. Vi håper også det i år blir ei kjempestor gruppe som starter!

Snakk med ho mamma og han pappa, og meld deg på som musikant i skolekorpset.
Velkommen som skolekorpsmusikant! Korps er kult!

Hilsen oss i Sørreisa Skolekorps!

Aspirantkorpset 

 

Vil du spille i korps ? 
Hvis du ikke har spilt et blåseinstrument 

før så bli med i aspirantkorpset vårt  ! 
 

Kanskje har du spilt før, og vil starte opp 
igjen. 

Ta kontakt med vår dirigent 
Kirsti Karlstad Vaeng ,   mobil 90033525 

 

LOPPER  og  LOPPEMARKED. 

Vi gjentar suksessen med vårt store 
loppemarked.  

Har du lopper, alt mulig av ting og tang 
utenom klær, så er Skolekorpset veldig 

glad for å få det til vårt årlige store 
loppemarked. 

Ring en av oss i styret ,så avtaler vi 
hvordan loppene kan bli levert.  

Vi har lagerplass. 
Gry -  45235850,,  Paul  –  99204601,  

Renate – 97500490,  Korinna – 99598639 

Loppemarkedet blir 

lørdag  15. September . 
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Sørreisa 
Mannskor

T U S E N   B I T A R
KONSERT i  SØRREISA KULTURHUS FREDAG 8. APRIL KL. 1900

Sørreisa Mannskor
sammen med musikerne Bengt Karlsen, Einar Lønberg og Haavar Sandnes

framfører sanger av

B J Ø R N    A F Z E L I U S      og    
M I K A E L      W   I   E   H  E

Dirigent: Oskar Larsen

Inngang kr. 200.-
Pause med salg i foajeen
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Løypene kjøres i helgene, hvis ikke annet er nevnt. 
Det tas forbehold om gode snøforhold.

Straumen og Finnset – Farfarhaugen, 
Heia og O-hytta 
Start ved Sørreisa stadion. I nedre del følger løypa 
skogsbilveien. Ved «Demninga» tar den av mot Heia-
varden, eller man kan følge veien helt til Bukkhola 
og ta av derifra.

Dette er en oversikt over 
skiløypene i Sørreisa. Kartet 
har løypetraseene inntegnet. 
Her er de merket med 
symbolet P ved starten, der 
det er parkeringsmuligheter. 
Noen turmål er også 
avmerket.

Skiløyper i Sørreisa

Løypa fra Øvermoen/Finnset kommer inn på 
overnevnte løype i området Lyshaugen.

Reinelv grendehus - Reinvatnet. 
Følger traktorvei opp til Reinvatnet, går videre til 
Skihytta (Karlstadhytta) og møter løypa opp til 
Vakkerhumpen. Ofte løype fra Reinvatnet til Lysheia.

Hemmingsjord
P Linabrekka

Elvelund
Lysheia

P Reinelv

Reinvatnet
Skihytta

Vakkerhumpen

Veltasætra

Vegavatnet

P

P

P

P

P Rabban

Matvatnet

Svartåsen

Farfarhaugen

O-hytta

Heia

Finnset

StadionSkøelv skole

Nordlia

P

Fossmoen

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

i oppkjørte skiløyper!
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Rabban – Svartåsen,  Vegavatnet og Matvatnet. 
Start ved Rabban, løype opp på Svartåsen og en 
trasè via Småvatnan til Vegavatnet. Denne løypa 
knyttes dermed sammen til løype-nettet fra Nordlia. 

Fra P-plass på Rabban kjøres det også løype til Mat-
vatnet og ned til Rabbåsen. Når det er gode forhold 
kjøres det løype til Hjerttindtuva.

Unglyn skistadion -Linabrekka og Svartfjellet. 
Start på Unglyn skistadion (øverst i Elvelund bolig-
felt 7.5 km fra Sørreisa mot Finnsnes). Traseen følger 
lysløypa 2.5 km før den fortsetter til Linabrekka og 
Svartfjellet. Hele løypa er 13 km lang. Lysløype har 
mulighet for både klassisk og fristil. 
Lys på til kl. 2300.

Skøelv- O-hytta. Start fra Porkmoen (Øvreveien). 
Løypa ender opp ved O-hytta, hvor den møter 
løypene som kjøres fra Straumen. Det kjøres også 
løyper fra Solmoen og fra Fossmoen til O-hytta. Hvis 
forholdene tillater det kjøres løype fra snuplassen 
ved Luneborg, inn Skardalen mot Tverrfjellet. 
Kontaktperson Otto Skogheim 45222812

Nordlia/sentrum – Vakkerhumpen, Veltasetra 
og Berrskallen
Løyper:
- Parkeringsplassen i Nordlia – Vakkerhumpen. To 
alternativer: ”Fjellveien” (5,7 km) eller om Stabburs-
vatnan (6,8 km). 
- Gjerdsletta barnehage – Stabburvatnan – Vakker-
humpen (8,3 km).
Helgepreparering fra begynnelsen av januar
- Vakkerhumpen – Berrskallen. 
- Stabbursvatnan – Vegavatnet – Veltasetra – 
Vakkerhumpen. Helgepreparering fra medio februar 
ved fine værforhold

Løypenettet i Sørreisa er bundet sammen med 
løypenettet fra Målselv (Karlstad/Møllerhaugen) ved 
Vakkerhumpen.

Se Sørreisa Tur og Løypelag sin Facebookside for 
oppdatering av løypekjøring. For Unglynløypene 
kan man se på skisporet.no

Foto: Frank Millerjord



Bli med på ski-o-jakt
Ski-jakt er en ny spennende form for turer i Sørreisas 
skiløypenett. (+ litt i Målselv) På kartet i denne 
brosjyren finner du 15 nummererte fiolette sirkler. 
Disse postene er markert i terrenget med et 
o-postflagg. Alle postene ligger like i nærheten av ei 
skiløype i områdene: Heia, Vakkerhumpen, Reinelv 
og Linabrekka. Postene henger ute til 1. mai. Det 
koster ikke noe å delta. Kart finner du i postkasser 
ved p-plass Unglyn, grendehuset på Reinelv,  
Elvelund skistadion p-plass, Nordli p-plass, fotball-
stadion i Sørreisa og Bakkejorda boligfelt.

Registrering av besøk!
På alle postflaggene står det er kodebokstav. Noter 
ned denne (ha med blyant eller ta bilde med mob). 
Når du har funnet minst 7 poster og er fornøyd med 
post-fangsten, sender du inn kodebokstavene samt 
navn, adresse og gjerne e-postadresse til: post@
sorreisa-olag.no innen 5. mai. Du vil da bli med i 
trekningen av flotte premier.

Kostymerenn
Kostymeskirenn for barn og voksne søndag 13. 
mars på Finnset grendehus.
 
I forbindelse med kulturuka så arrangerer Finnset 
grendehus «Finnsetdilten» med skileik for barn og 
voksne søndag 13. mars kl 1200. 
Påmelding fra kl 1100.

Deltakeravgift: Kr 50,- pr barn og pr voksen.
 
Dette er en trivelig familiedag med skiaktiviteter 
som skirenn, hopp og kuleløype. Det blir også bål 
og bålkos for hele familien. Vi stiller med egen kafè 
og salg av kaffe, vafler, pølser mm.
 
For barna blir det en løype på ca 400 – 500m med 
ulike aktiviteter. For de voksne blir det en løype på 
ca 700-800m, og nytt av året er at det blir rebusløp 
for barn og voksne. Vi håper også at deltakerne 
stiller med ulike kostymer i løypa denne dagen!
 
Premieutdeling til barna etter skirennet!
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Sørreisa Tur og Løypelag
Sørreisa Tur og Løypelag ble stiftet i 1980 og har 
som formål ”å rydde, merke og skjøtte løyper, stier 
og turveier for allmenheten. Videre vil laget fremme 
turgåing i bygda og legge forholdene til rette slik at 
flere mennesker kommer ut i skog og mark”.

Hovedaktivitetene til laget består av preparering 
av skiløyper i området Sentrum/Nordlia – Vakker-
humpen samt Ti Turer Til Topps.

Skiløyper
Utgangspunkt for løypenettet vårt er parkering-
splassen øverst i Nordlia. Det er også mulig å starte 
turen fra Gjerdsletta barnehage.
Skiløypenettet som prepareres består av ca. 30 km 
med løyper i et av de fineste turområdene i Midt-
Troms. I tillegg er dette løypenettet bundet sammen 
med løypenettet fra Målselv (Karlstad/Møller-
haugen/Bardufoss) ved Vakkerhumpen.
I høysesongen kan skiglade ”boltre seg” i milevis av 
skispor i Vakkerhumpen-området.
Skiløypene prepareres på dugnad av frivillige som 
gjør en flott innsats.

Ti Turer Til Topps
Sørreisa Tur og Løypelag startet med Ti Turer Til 
Topps i 1998. Løypelaget var førøvrig de første som 
lanserte et slikt opplegg i Troms.
I Ti Turer Til Topps kan en velge mellom 20 topper 
i kommunen. For å få premie må en ta minst 10 
topper. Barn under 10 år og personer over 70 år har 
nok med
6 topper. Kort kan kjøpes på YX bensinstasjon og 
Mix kiosken i Sørreisa.
Sesongstart er 1. Januar og premieutdeling skjer 
som eget arrangement under kulturuka.
Ti Turer Til Topps har vært en ubetinget suksess. I 
2015 ble det solgt ca. 200 kort, og salget så langt i år 
tegner til at 2016 kan bli et rekordår.

Løypelaget finansierer driften ved medlems-
kontingent. For 2016 er kontingenten kr 200 for 
enkeltmedlemmer og kr 300 for familier.
Har du lyst til å støtte laget, kan kontingenten 
inn-betales til lagets konto:
4705.20.30346.
Oppsøk gjerne Sørreisa Tur og Løypelag på 
Facebook for oppdatering av løypekjøring og for 
mer informasjon om laget.

Da sees vi i skiløypa - GOD TUR!

Mvh
Sørreisa Tur og Løypelag
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4. - 13. mars 2016

  Søndag 6. mars

  Mandag 7. mars

  Tirsdag 8. mars

  Onsdag 9. mars

  Torsdag 10. mars

 Fredag 4. mars

• Konsert med 
Sørreisa Skolekorps
i Kulturhuset kl. 1800 

Vil du spille i korps ? 
Hvis du ikke har spilt et blåseinstrument 

før så bli med i aspirantkorpset vårt  ! 

Kanskje har du spilt før, og vil starte opp 
igjen. 

Ta kontakt med vår dirigent 
Kirsti Karlstad Vaeng ,   mobil 90033525 

LOPPER  og  LOPPEMARKED. 

Vi gjentar suksessen med vårt store 
loppemarked. 

Har du lopper, alt mulig av ting og tang 
utenom klær, så er Skolekorpset veldig 

glad for å få det til vårt årlige store 
loppemarked. 

Ring en av oss i styret ,så avtaler vi 
hvordan loppene kan bli levert.  

Vi har lagerplass. 
Gry -  45235850,,  Paul  –  99204601,  

Renate – 97500490,  Korinna – 99598639 

Loppemarkedet blir 

lørdag  15. September . 

• Konsert Privilegium Gospel
kl. 1830  i Sørreisa Kulturhus. 
Vennekoret og Young Voices fra 
Sørreisa deltar også på konserten. 

• Senja Vg. skole, avd for 
restaurant og matfag i Sørreisa 
(Kokkeskolen) har Åpen kafé
fra kl. 1000-1400
Enkle lunchretter og kaker ser-
veres.

• 10 på topp og tell-tur.
Premiering samt 
bildeframvisning.
Kulturhuset kl. 1900. 
Salg av kaffe og kaker.
Arr: Sørreisa tur - og løypelag.

• Rekrutteringskonserter 
Sørreisa skolekorps på 
formiddagen, Kulturhuset

• Mia, Bengt, Steve og Oskar 
underholder på Frivilligsentralen 
kl. 1200

• Kultur på Brygga. 
Underholdningskveld med 
Sørreisa mannskor på Kramvig-
brygga kl. 1900. Korsang, Quiz, 
loddsalg, mat og drikke på 
inngangsbilletten.

• Ole Solvang sine diktsamlinger 
lanseres i musikalske rammer. 
Kulturhuset kl. 1800. 

• Sørreisa Husflidslag: Lørdags-
kafe på Krogstadtunet kl. 1300- 
1600. Salg av Sørreisavotten og 
sitteunderlag samt andre hus-
flidsprodukter. Kafe med rømme-
grøt, risgrøt, kaffe og kaker.
• Klasse 9A arrangerer åpen
svømmehall  kl. 1200- 1500

  Lørdag 5. mars 

• Senja Vg. skole, avd for 
restaurant og matfag i Sørreisa 
(Kokkeskolen) har Åpen kafé
fra kl. 1000-1400
Enkle lunchretter og kaker 
serveres.

• Onsdagsdans Kulturhusfoajeen 
fra kl  1800
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• Ungdommens kulturmønstring
(UKM) i Kulturhuset kl. 1900.

• Fredagskafé med
underholdning, Sørreisa 
Omsorgssenter kl. 1100



• Lysglimt/ Blå Kors Motorklubb: 
Åpent hus på Gottesjord 
forsamlingshus kl. 1830- 2030. 
Vanlige aktiviteter, 
gratis bevertning. 

• Fredagskafé med 
underholdning, 
Sørreisa Omsorgssenter kl. 1100.

• Kunstutstilling i Sentrum 
fra kl. 1800- 2000. 
Lokaler ved siden av banken

 Fredag 11. mars   Lørdag 12. mars   Søndag 13. mars
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• Aktivitetsdag på nærmiljø-
anlegget til Vågen og Furøy Vel 
fra kl. 1000-1500. Aktiviteter blir 
lagt opp etter værforholdene. 
Arrangøren stiller med saft og 
kaffe.

• Kunstutstilling i Sentrum 
kl. 1000-1600. 
Lokaler ved siden av banken

• Familiegudstjeneste Sørreisa 
kapell kl. 1100

• Konsert Sørreisa Musikk-
forening  i Kulturhuset 

Broadway 
 

SØNDAG 13. MARS KL 17.00  
I SØRRESIA KULTURHUS 

KR 200 INKL KAFFE OG KAKER 

med solistene:  
DAN LORENTSEN, GUDRUN FALCK og ANDRINE SKOGLUND 

• Kunstutstilling i sentrum 
kl. 1200-1700. 
Lokaler ved siden av banken.

• Kostymeskirenn 
Finnset grendehus kl 1200. 
Påmelding fra kl 1100.

 4.  -  13. mars 2016



Sørreisa Idrettslag - Håndball

Nye treningstider for Sørreisa IL Håndball

http://www.sorreisa-il.no/h/

Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Søndag
J12

1600-1700
MIX8/9

17:00-18:00
MIX10

17:00-18:00
G14

17:00- 18:00
J12/G12

18:00-19:15
G12

18:00-19:00
J14

18:00-19:00
J16

18:00-19:15J14
18:30-1945 G14

19:00-20:30
J14/G14
19:15-20:30

G16
19:15-20:30J16

19:45-21:00
G16

20:30:22:00
J16/G16

20:30-22:00

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Sørreisa IL Håndball Gutter 16
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Skøelv IGL

Kontaktpersoner Skøelv IGL: 
Otto Skogheim, leder, mob. 45222812
otto.skogheim@hotmail.com 
Aktivitetsgruppa Bianca Angell 918 10 112
Fotballgruppa Arvid Korneliussen 934 84 187
Banegruppa Arvid Myrstad 907 35 515
Hestegruppa Lona Berg 952 74 031
Utlån av grillbua Jermund Johansen 977 77 925

Utleie av Solglimt: 
Brynhild Thoresen tlf 971 63806 
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Hanne Bakkehaug tlf 950 86091

Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Telenor-karusellen 2016
Skirenn på Solmoen i Skøelv

• Parkering ved Skøelv skole
• Det arrangeres 7 renn
• Alle som går to renn får Telenor-premien
• De som gjennomfører 5 av de 7 renn får   
   karusellpremie
• Påmelding fra kl 1130

Rennoversikt:
• 6. mars    kl 1200
• 13. mars  kl 1200. Skilek. Det selges pølser, 
   saft og kaffe.
• 24. mars  kl 1200. Minigubberenn

Startkontigent:
• Hvert renn koster kr 30,-.
• Etter 2 renn blir du automatisk medlem i 
   Skøelv IGL.

ANDELØPET 2016
Vi har nå startet salg av ANDELODD til 
 ANDELØPET 2016
    Kr 100,- pr lodd

For kjøp av andelodd kontakt
Herdis på 906 54 663 eller
epost: herdis@gaddholding.no

Totalt premier for kr 25 000,-

1. premie kr 15 000,-
2. premie kr   4 000,-
3.-5. premie kr   2 000,-

Bestill også lodd på 
vår hjemmeside:
http://skoelv-igl.no

• Betal 150,- kr for de 6 første rennene.
• Kortautomat vil være tilgjengelig på hvert renn.
 
Dersom det er snø og fine forhold er det lys i 
nærmiljøanlegget på Solmoen alle dager kl 17-20.

Minner også om at det kjøres skiløyper 
fra Bakkejord og Solmoen til O-hytta. Fra 
Luneborg(snuplass) inn Skardalen mot Tverrfjellet.

Skjærtorsdag 24.mars - Gubberenn, 
med påfølgende fest på Solglimt

Isfiskekonkurranse for barn og voksne på 
Skøvatnet. En søndag første halvdel av april.
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Damenes aften  
påKramvigbrygga 

fredag 15.april  
kl 2000  

til utover kvelden/natta… 
 

 

Det blir sang av damekoret, quiz,  
allsanger, årelo�eri m.m. 

Mat: salat m/brød og dressing. 

Salg av vin og øl. 

 

Ta med deg nabokjerringa, kollegaene, 
venninnene, tanta, mor di eller bestemor di 

og KOM!!! 
 

Billettpris kr 200,- 
inkl. mat og kaker/kaffe 

Forhåndssalg av bille�er:  
hos korets medlemmer og på Mix Kiosken. 
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Sangglede!
Privilegium Gospel med venner

  Tirsdag 8. mars klokka 18.30, Sørreisa Kulturhus
  Billett: 150 for voksne, 50 for skolebarn, kaffe og kaker er inkludert i billetten

Privilegium Gospel ser fram til å igjen invitere til konsert i Sørreisa i kulturuka! 
Med seg har de Vennekoret og Young Voices fra Sørreisa, så alt ligger til rette for en 
ungdommelig konsert, hvor det kan boble over av sangglede. Privilegium Gospel med band 
holder til daglig til i Metodistkirka på Finnsnes. Der har koret eksistert i 40 år. 
Også i år består koret og bandet av ungdommer fra Finnsnes og Sørreisa. Koret synger gospel, og 
i tråd med sjangeren er det med mye glede, bevegelse og smil! Deres dirigent er Lise Løvland.

Vennekoret er Sørreisas eget barnekor med barn fra 1.-4. klasse, og de synger sanger med et 
viktig budskap om å ta vare på hverandre og være venner. 

De har også med seg Young Voices, og begge korene ledes godt av Fredrik Lantz.
De tre korene skal også synge sammen. Da er scenen full, og publikum kan glede seg til å høre 
kulturukas største kor, med 50 sangere! 

Etter konserten blir det kakefest, og alt er inkludert i billetten.



Broadway 
 

SØNDAG 13. MARS KL 17.00  
I SØRRESIA KULTURHUS 

KR 200 INKL KAFFE OG KAKER 

med solistene:  
DAN LORENTSEN, GUDRUN FALCK og ANDRINE SKOGLUND 



Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Tirsdagsrenn
 
Siste tirsdagsrenn går av stabelen 05.april.
Premieutdeling/avslutning på samfunns-
huset 12.april kl.17.30.

Vi har fått GPS-sporing i tråkkemaskinen. 
På skisporet.no kan alle se når løypene blir 
kjørt i vårt anlegg. 

Leie av Galtnes 
samfunnshus
- Huset kan leies ut til privatpersoner, 
bedrifter, lag og foreninger. 
- Leietaker må være over 18 år.
- Huset leies ikke ut til russearrangement 
eller offentlige fester som ikke er i regi av 
IL/BL Unglyn. 
- Når du leier Galtnes samfunnshus 
disponerer du kjølerom, kaffeservise, 
middagsservise og det som finnes av    
kjøkkenutstyr.
- Trådløst internett er med i prisen.
- Vi har også fastmontert projektor og 
lerret som kan benyttes av leietaker. 
- Prisen inkluderer også toalettpapir, tørke-
papir, såpe, vaskemidler og lignende.
- NB! Leietaker er ansvarlig for at lokalet 
rengjøres etter bruk.  
- Leietaker er økonomisk ansvarlig for 
eventuelle ødeleggelser.  
 
Utleiepriser uten vask: 
1 dag             1200 kr
2 dager          2800 kr                                               
3 dager          3300 kr     

Utover dette belastes 500 kr pr. ekstra døgn. 
Leie av kun møterom og kjøkken: 
Pr. dag: 600 kr
Inntektsgivende arr(helg):    4500 kr
Leie av garderobe med dusj: 600 kr

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

Galtnes samfunnshus
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PÅ BLOKKA
Så er vi starta på det nye året 2016 i Sørreisa 
menighet, og vi håper og ber om et godt og 
velsignet år for folket i Sørreisa. I en ellers 
urolig verden har vi her veldig mye å være glad 
og takknemlig for. La oss bruke våre evner og 
krefter på en positiv og nyttig måte for våre 
medmennesker, i tråd med kirkens motto 
«Mer himmel på jord»!
Det nye menighetsrådet som ble presentert 
i forrige nummer av menighetsbladet og i 
en gudstjeneste nylig, er nå kommet i gang 
med arbeidet. Vi har hatt tre møter og vært 
på opplæring sammen med de andre rådene 
i prostiet. Vi ønsker å bidra positivt til ei god 
utvikling i Sørreisa menighet i vid forstand.
Prestevikar Trond Losvik hadde sin siste 
gudstjeneste her i Sørreisa den 10. januar, og vi 

takket han for tjenesten her under kirke-
kaffen etterpå. Vi ønsker han lykke til videre 
som prest i Narvik og med sine videre studier.
Søndag 17. januar ble vår nyordinerte sokne-
prest Jan Ole Berntsen innsatt i sin stilling her 
i Sørreisa. Vi ønsker han hjertelig velkommen 
til sin prestetjeneste, og ber om at menigheten 
tar godt imot han i sin viktige tjeneste for 
folket her i Sørreisa. La oss vise han omsorg og 
varme i tjenesten i vår menighet. Det er ikke 
nok med de varme Sørreisavottene han fikk fra 
oss etter innsettingsgudstjenesten!
Nå har vi fått sola tilbake, og vi gleder oss over 
lysere dager. Vi ønsker alle her i Sørreisa en fin 
etterjulsvinter og vår!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset



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

Mailadr. 
menighet@sorreisa.kirken.no
Hjemmeside: 
sorreisamenighet.blogspot.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

Redaksjon 
Ivar Bjørkås.

15.11.15 Brage Skallebø Simonsen, 
døpt i Skjervøy kirke
29.11.15  Milian Bakkehaug Gulbrandsen
25.12.15 Sanna Ingeborg Knudsen
27.12.15 Emma Aurora Svendsen
07.02.16 Torstein Andersen
 

02.11.15 Aksel Nikolaisen, f. 1917
08.11.15 Birgit Johnsen, f. 1922
11.11.15 Oddveig Hansine Edvardsen, f. 1930
19.11.15 Borghild Klingenberg Andreassen, f. 1924
12.01.16 Marie Vollstad, f. 1930
26.01.16 Helga Higraff, f. 1929
 

Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
Mars - mai 2016

6. mars 
– 4. søndag i fastetiden
Tømmervik kirke kl. 11.00 
Høymesse

13. mars 
– 5. søndag i fastetiden 
Straumen kapell kl.l11.00
Familiegudstjeneste

24. mars 
– Skjærtorsdag
Sørreisa sykehjem kl. 16.30
Nattverdgudstjeneste

25. mars – Langfredag
Skøelv kapell kl. 19.00 
Langfredagsgudstjeneste

27. mars – Påskedag
Tømmervik kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste

28. mars – 2. påskedag
Straumen kapell kl. 11.00
Høymesse

10. april 
– 3. søndag i påsketiden
Straumen kapell kl. 11.00
Familiegudstjeneste

17. april 
– 4. søndag i påsketiden
Tømmervik kirke kl. 11.00
Høymesse

24. april 
– 5. søndag i påsketiden
Straumen kapell kl. 18.00
Samtalegudstjeneste

1. mai 
– 6. søndag i påsketiden
Skøelv kapell kl. 11.00
Høymesse

5. mai 
– Kristi himmelfarstdag
Sørreisa sykehjem kl. 16.30
Nattverdgudstjeneste

8. mai 
– Søndag før pinse
Straumen kapell kl. 11.00
Høymesse

15. mai – Pinsedag
Tømmervik kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste

Takk!
Hjertelig takk for all venn-
lig deltagelse i forbindelse 
med vår kjære mor, Birgit 
Johnsens bortgang. En stor 
takk til Sørreisa Sykehjem 
Bo1. Tusen takk til Lise 
Løvland for nydelig sang 
under begravelsen, 
med vennlig hilsen Bjørn-
Einar, Rolf-Arne og 
Ingrid-Marie med familier. 

Takk for all vennlig 
omtanke, gaver og blomster i 
forbindelse med Marie Voll-
stad’s død og begravelse.
Hilsen May Sissel, Jorunn, 
Torleif og Nansy m/ familier.
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
Mars - mai 2016 Lysvåken 

i Straumen kapell
På en vakker lørdags ettermiddag i januar 
møttes en flott gjeng med 12 fantastiske 
6.-klassinger og to voksne, Anneli og 
Christina, for en aktiv helg i Straumen 
kapell. Vi parkerte soveposene og 
madrassene i kirkerommet og startet 
LysVåken. Vi lekte, vi ble kjent med kirka, 
vi lærte oss om nattverd med vår prest 
Jan Ole. Vi forberedte oss til søndagens 
gudstjeneste og konkurrerte i grupper i et 
mørklagt kapell med lommelykter. Vi fikk 
nydelig taco og vi koste oss med lørdags-
godt og film. Det ble mye prat og mye 
sang – vi  hørte og sang LysVåken-sangen 
utallige ganger i løpet av helga. På søndag 
var vi med å bygge opp en fin gudstjeneste 
med et unikt drama, bønn med bevegelser 
og mye musikk (til våre foreldre, til 
5.-klassinger, som var invitert den søndagen, 
og til hele menigheten). Mange tusen takk til 
alle foreldre som deltok til matlagning og 
frokost og ikke minst takk til de fantastiske 
nattevaktene som gjorde det mulig at vi 
kunne være ”lysvåken” nesten hele natta. 
Takknemlig etter aktiv og søvnløs helg! 
Håper vi ses snart igjen!

Samefolkets dag
Lørdag 6. Februar hadde mange funnet 
veien til Gamtofta for å være med på 
markeringa av samefolkets dag. 

Programmet startet med tale for dagen ved 
ordfører Jan-Eirik Nordahl der han påpekte 
viktigheten av å ta vare på den samiske 
kultur. Deretter ble det gudstjeneste v. vår 
gamle sokneprest, Ole Bekkelund. Med seg 
på orgel hadde han Paul Dahlø. Bekkelund 
tok i preika opp historia til den samiske 
befolkninga i området og viktigheten av 
å ta vare på tradisjonene med seg inn i 
framtida. Det ble et hjertelig gjensyn med 
mange gamle soknebarn.  

Arvig Skjellhaug ble berømmet for det 
enorme arbeidet han har lagt for dagen 
med oppbygginga av Gamtofta. Han røpet 
og at det i løpet av året vil bli markert 
20-årsjubileum for stedet. Etter servering 
av kirkekaffe og Bidos var det forteller-
stund med Stine Fagerthun.  
IB

Vår gamle sokneprest, Ole Bekkelund
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Jan-Ole Berntsen 
- ny sokneprest i Sørreisa 
17. januar 2016 blei Jan-Ole Berntsen innsatt som 
sokneprest i Sørreisa. Han vokste opp på Senja 
og har siden 1995 vært bosatt i Rossfjord. Her 
bor han i dag sammen med sine kone, Olaug Iren 
Goa Berntsen, sammen har de 6 barn som alle 
har forlatt heimen, og er til daglig spredt rundt 
om i Norges land.

Jan-Ole har i hovedsak sin bakgrunn fra skole-
verket, han har vært lærer og rektor på ulike 
skoler, bl. annet en kort periode her i Sørreisa 
hvor han var rektor ved Gottesjord skole.
Etter en periode som avdelingsleder i NAV, 
bestemte han seg for å gå inn i et kall han har 
kjent på fra 20 – årene, nemlig å bli prest. Kontakt 
med prost og biskop førte han inn i tjenesten som 
prestevikar i Rossfjord og Lenvik ellers. Han 
arbeidet med studier underveis, og med 
gjennomført praktisk teologiske utdanning ved 
Kirkelig Utdanningssenter Nord i Tromsø, var 
han klar for ordinasjon 20. desember 2015.

Han ser fram til å være i tjeneste som sokneprest 
i Sørreisa. Han er klar over at han vil møte ulike 
oppgaver, men ser fram til det. Og særlig er han 
opptatt av at gudstjenestelivet kan fungere som 
den naturlig samlingsplass for menigheten. 
Samtidig er han oppmerksom på at Den Norske 
Kirke er en folkekirke som skal favne bredt.

Jan-Ole sier han er glad i å prate med mennesker 
og vil gjerne bidra i rollen som «medvandrer». 
Han opplever Sørreisa menighet som en aktiv 
og allsidig menighet, og tror han vil komme til 
å trives her – og 40 minutters kjøreveg er bare 
positivt…..

Ungdomsklubb
Annenhver fredag vil det være 
ungdomsklubb i Straumen kapell. 
Det har vært en liten begynnelse, 
men på grunn av kollisjoner med 
en rekke andre arrangement var 
det bar 4 som møtte den første 
fredagen. Ta kontakt med Anneli 
for nærmere info. 

Facebookkontoen til ungdoms-
klubben er: 
The point-ungdomsklubb

Vidar, Benjamin, Marcus Zander, Kibrom spiller kort.
Jan-Ole og Anneli ved enden av bordet.
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En fartsfull kveld med aktiviteter for de fleste, 
fra rodeo-okse-riding, sumo-bryting, sing-star, 
bord-tennis, BungeeRun, fotball á la bumpers 
(kjempemoro!), kampstaver, bønnerom, kiosk 
med masse godt, kreativ rom…og annet artig. 
«En for alle, alle for en» står som tema over natta 
og setter tonen for showet fra scenen. Kirke-
bandet fra Finnsnes leder lovsangen, Roy-Frode 
synger mottosangen, tryllekunster Ruben Gazki, 
som kaller seg «Svindler med stil» engasjerer 
ungdommene med triksene. 

Høydepunktet var nok det ganske så spektakulære 
fyrshowet fra Ruben! Våre 39 konfirmanter fra 
Sørreisa, sammen med trosopplærer Anneli, 
sokneprest Jan-Ole og menighetspedagog Christina 

koste seg veldig hele kvelden. «Det er gøy å møte 
konfirmanter fra andre menigheter!» sier våre 
konfirmanter og det var nok også noen, som fikk 
seg noen nye venner på facebook. På hjemturen 
var de fleste kjempetrøtte, men enige om at Midt-
natta vil de være med på flere ganger. 

Takk til foreldre som både kjørte oss til 
arrangementet og som var i lag med oss som 
både «natteravn» og «sikkerhetsvakter»! 
Uten alle de frivillige, kunne vi ikke få det til, sier 
Christina. Natta ble avsluttet med en stemnings-
full trosvandring, da konfirmantene både kunne 
tenne lys, fikk tegnet et kors i hånda som 
påminnelse om dåpen og kunne gå til nattverd, 
før alle fikk reise hjem med Guds velsignelse. 

En for alle – alle for en! 
Midtnatta2016 

Mer enn 400 konfirmanter, ungdomsledere fra 10. klasse og videregående og mange 
frivillige voksne var samlet i Bardufosshallen på konfirmantfestivalen Midtnatta 2016.
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Påskeandakt 2016

Når livet og 
døden møtes
Jeg er optimist. Jeg liker å tro og håpe at ting går 
bra. Da har jeg muligheten til å glede meg. Og 
dessuten: hvis jeg er optimist, er det god mulighet 
for at jeg påvirker situasjonen slik at det er større 
mulighet for at det går bra. Så dermed har 
optimisten god mulighet for å få rett. Alternativet 
er å være pessimist. Hvis jeg tror det går dårlig, 
øker sjansen for at det gjør nettopp det. 
Pessimisten får ofte rett – dessverre. 
Men hva hvis optimisten tar feil? Det kan jo skje. 
Og da har jeg det mye bedre fram til det eventuelt 
går dårlig, i stedet for å grue meg hele tida til at 
det skal skje.

Kristendom er optimisme. Kristendom er tro på 
«happy ending». Fordi vi tror at Jesus elsker oss. 
Vi tror at han har makt, vi tror at han vil oss bare 
godt. Og: vi tror at han gir evig liv til alle som tror 
på ham.

Gjennom hele sin virksomhet fortalte Jesus, 
gang på gang, at han skulle lide og dø – og så stå 
opp igjen fra de døde.  Det kunne se ut som om 
disiplene ikke klarte å ta det helt inn over seg. De 
klarte knapt å tenke seg at han skulle bli torturert 
til døde. Men når det skjedde, var det helt utenfor 
deres horisont at han skulle stå opp igjen fra de 
døde. De tenkte vel det som var det naturlige, og 
som all deres erfaring tilsa: den som er død er 
død. Mer er det ikke å si om den saken.

Men Jesus sto opp fra de døde. Det tok sin tid før 
disiplene skjønte det, og trodde at det var sant. 
Men det er svært tydelig i Det nye testamente at 
disiplene etter hvert var overbevist om at Jesus 
hadde stått opp. Det var jo derfor de fortalte det 
til alle de så og begynte med misjonsvirksomhet.
Vi inviteres til å leve våre liv i denne dødelige 
verden med et optimistisk syn. Livet er sterkere 
enn døden! Gud vil gi oss framtid og håp! I tro 
på Jesus kan vi se fram til både morgendagen og 
evigheten!

Olav Øygard
Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme

Olav Øygard, Biskop i Nord-Hålogaland 
bispedømme

Konfirmantene gjør en innsats!
Ta godt imot konfirmantene tirsdag 15. mars!
200 kroner er nok for å gi ett menneske sikker 
tilgang til rent vann!

Aldri før har vi sett så mange store humanitære 
kriser på en gang. Kirkens Nødhjelp prøver å 
hjelpe. Nå trenger de din hjelp. Akkurat nå er 
millioner av mennesker rammet av katastrofer – 
verden over. Det siste året har Kirkens Nødhjelp 
gitt rent vann til blant andre flyktninger i Sør-

Sudan, Nord-Irak og Syria, flomofre i Malawi, 
tørkerammede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal. 
I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt den 
verste tørken på 30 år. Ifølge etiopiske 
myndigheter vil 10,2 millioner være truet av 
kritisk matmangel i 2016. Mer enn halvparten av 
disse er barn. 5, 8 millioner mennesker er i akutt 
mangel på vann. Blant dem som er hardt 
rammet, er bøndene i Ankober-distriktet. 
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Advokat: 
Våre advokater jobber innenfor de 
fleste rettsområder. Vi tilbyr bistand 
til privatpersoner, næringsliv, 
kommuner, og øvrige offentlige 
instanser. 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!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

Eneboligen er bygget i 1957 og jevnlig vedlikeholdt.  Boligen har opprinnelige  
planløsninger med bl.a. fire soverom i 2.etg. Stor tomt som har potensiale for  
utbygging. Garasje i tilknytning til huset og delvis overbygget veranda med gode sol  
og utsiktsforhold. Kjeller med egen inngang fra tomta eller via innvendig trapp 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. 

Adresse: Nyvenget 1, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.500.000,- | P-rom: 170m2 
Bra: 216m² | Byggeår: 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 2.etasje. Leiligheten er en endeleilighet med 3 soverom og har 44 kvm 
stue/kjøkken. Åpen og luftig 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. 5 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: Seljebergan 15, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.125.000,- | Fellesgjeld: 573.407,- 
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. Gangavstand til skiløyper og kort vei til 
kunstgressbane. Det er ca. 20 km til Finnsnes sentrum.

Adresse: Bonhaugveien 49, 9310 Sørreisa
Prisantydning: 3.500.000,-| P-rom: 169m2 
Bra: 243m² | 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.

Leiligheten ligger i etasjen over carporten og ligger på enden mot sør. Fra leiligheten 
er det nydelig utsikt som kan nytes fra verandaen. Innvendig har leiligheten moderne 
standard med tidsriktige farger og moderne løsninger. Leiligheten er pent brukt uten 
nevneverdig slitasje og gir et godt helhetsinntrykk. Bra planløsning med åpen stue/
kjøkkenløsning, romslig bad med ekstra baderomsinnredning og to soverom samt inn-
vendig bod. Relativt 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. 
Gangavstand til Finnsnes IL sitt fotballanlegg og turløype som går til Varden. Denne 
turløypa er veldig populær og kan brukes både sommer og vinter.

Adresse: Nygårdsplatået 25, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.400.000,-| P-rom: 74m2 
Bra: 77m² | Byggeår: 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.

Boligen inneholder to leiligheter. Eiendommen er jevnlig vedlikeholdt, men trenger 
oppussing for å fremstå som moderne. Den ene leiligheten er noe oppusset og 
fremstår som lys og trivelig. I Kjelleren er det bra med boder og lagringsplass. Relativt 
stor tomt som er opparbeidet med plen og busker.   
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.

Adresse: Ringveien 50, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.500.000,-| P-rom: 157m2 
Bra: 209m² | Byggeår: 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

Sikringsskap
Nå har vi tilbud på renovering av 
sikringsskap.
Bytt til jordfeilautomat på hver kurs, over-
belastningsvern og overspenningsvern.
Kontakt oss i dag!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu varmepumper

Spør oss om tilbud!

Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
fiber-, tele-, data- til sterkstrøm.

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

HxB - modulkart tabloidaviser med 6-spaltet rubrikkside

VARMEPUMPER I EN KLASSE FOR SEG!

34x122 - mod. 13B
FIRMANAVN AS    Telefon 72 88 86 64     Adresse, 7000 Poststed

Ny serie for ekstreme vintertemperaturer
Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

34x80- mod. 12B

FIRMANAVN AS    Telefon 72 88 86 64     
Adresse, 7000 Poststed

VARMEPUMPER I EN KLASSE FOR SEG!

Ny serie for ekstreme vintertemperaturer

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

107x80- mod. 22B

FIRMANAVN AS
Telefon 72 88 86 64
Adresse, 7000 Poststed

Din autoriserte forhandler av FUJITSU EXTREME

* 
AS

YG
14

LT
CN

 / 
AS

YA
14

LE
CA

Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. 
Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

   49% ekstra varmekapasitet ved -25°C *

I en klasse for seg!

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

71x80- mod. 12

* 
AS

YG
14

LT
CN

 / 
AS

YA
14

LE
CA

Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. 
Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

49% ekstra varmekapasitet ved -25°C *

I en klasse for seg!

FIRMANAVN AS    
Telefon 72 88 86 64     
Adresse, 7000 Poststed

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

10
7x

16
4-

 m
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. 2
4BFIRMANAVN AS

Telefon 72 88 86 64
Adresse, 7000 Poststed

Kontakt oss i dag for 

gratis befaring!

Din autoriserte forhandler av FUJITSU EXTREME

Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. 
Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

49% ekstra varmekapasitet ved -25°C *

I en klasse for seg!

* ASYG14LTCN / ASYA14LECA

MYRE ELEKTRO
9301 SØRREISA
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