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Bruk stemmeretten!
Vi går en spennende tid i møte. Vi har nå jobbet et 
helt år med kommunereformen og det har vært 
mange og lange forhandlinger for å komme fram 
til intensjonsavtaler for de ulike sammenslåings-
alternativene. Kommunestyret vedtok 28. april at 
sammenslutning med Målselv, Lenvik, Torsken, Berg 
og Tranøy er det vi skal ta stilling til. Jeg håper at 
så mange som mulig har satt seg inn i fordeler og 
ulemper med å bestå som egen kommune, eller 
om vi skal bygge en ny storkommune. Så håper 
jeg at du vil bruke stemmeretten din 30. mai. Jeg 
oppfordrer alle, spesielt de unge, til å engasjere seg 
og ta et aktivt valg. Denne gangen får også de som 
er født i 2000 og i 1999, det vil si dagens 16- og 17 
åringer, mulighet til å stemme. Jeg oppfordrer dere 
alle til å delta. Dette handler først og fremst å forme 
framtiden for de unge.

Positivt regnskap for Sørreisa
Regnskapet for 2015 er nå ferdig og det viser at vi 
klarte å gå med overskudd. Det har vært tøft for 
mange, men jeg ønsker å gi honnør til råd-
mannen, hennes stab, alle enhetsledere og alle 

ansatte som hver dag har stått på for å gi våre 
innbyggere gode tjenester. 

Nye tider for kokkeskolen
Kokkeskolen flytter ut av sine lokaler i løpet av 
forsommeren. Et viktig videregående skoletilbud 
i Sørreisa og Midt-Troms flyttes nå til Senja videre-
gående skole, Finnfjordbotn. Skolen ble startet i 
1969 da Troms Fylkeskommune leide lokaler ved 
Sørreisa Sentralskole. I 1983 flyttet skolen til 
Sørreisabygget og i 1995 ble dagens bygg tatt i 
bruk. Skolen har en lang historie og har hele tiden 
utvidet med nye tilbud og aktiviteten har vært stor. 
Det er mange elever som har fått sin fagutdanning 
her. Nå venter nye muligheter for utvikling av mat-
faglinja på skolen i Finnfjordbotn. Politikerne må nå i 
lag med administrasjonen finne ut hva vi skal bruke 
lokalene til. Jeg ønsker å takke alle som har bidratt til 
at kokkeskolen har utviklet seg 
gjennom alle disse årene. Kokkeskolen går inn i en 
ny fase, og jeg håper at det å bli en del av et større 
fagmiljø vil bidra positivt til rekruttering av elever, og 
til gode forhold for læring.

Hemmingsjordlia Boligfelt
Nå er reguleringsplanen for Hemmingsjordlia Bolig-
felt med tilhørende plandokument lagt ut til 
offentlig ettersyn. Som ordfører har jeg store for-
ventninger for dette boligfeltet, og jeg er sikker på 
at det vil være med å skape vekst og utvikling for 
Sørreisa.

8. mai – Frigjøringsdagen og veterandagen
Frigjøringsdagen 8. mai er en viktig dag for vår 
nasjon, og dette er også veterandagen, der 
veteranene våre hedres. Her i Sørreisa blir det ei 
markering av veteranene i forbindelse med guds-
tjenesten i kapellet i Straumen søndag 8. mai kl 
1100. Som ordfører ønsker jeg alle veteranene og 
familiene deres velkommen til denne markeringen.

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.

Ordfører Jan-Eirik Nordahl
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Vårstemning og 
viktig valg!
Joda, også i år er måkene sterkt og klart tilstede 
i Sørreisa-sentrum. Så snart snøen forsvinner, er 
de i gang. Sørreisa kommune har de siste årene 
mottatt en rekke henvendelser angående “måke-
plagen” der kommunen blir bedt om å gjøre tiltak. 
Tidlig i mars inviterte vi alle gårdeiere i sentrum til 
“måkemøte”, og her ble det gitt god informasjon 
om hvilke tiltak som kan settes i verk for å hindre 
at måkene etablerer seg med reir på takene. Men 
for at dette skal ha ønsket effekt (færre måker i 
sentrum), må alle bidra slik at måkene ikke bare 
flytter seg fra et tak til et annet. Vi har også nylig 
sendt ut informasjon til alle som bor i området 
om hva hver enkelt kan gjøre. På sykehjemstaket 
vil vi prøve ut to tiltak i år - det ene er å sette ut 
visuelle skremsel i form av falkefugler i plast, 
det andre er å ferdes på taket. Dette i håp om 
at måkene ikke skal etablere seg med reir der. 
Samtidig sier fagfolk at det er vanskelig å hindre 
hekking når måkene først har etablert seg og 
gjennomført vellykket hekking. Helt kvitt måkene 
blir vi nok aldri, men muligens vil man over noen 
år framover redusere antall måker i sentrum.

Våren 2016 er kommunereformen et svært 
sentralt tema både for politikere, administrasjon 
og innbyggere. 23.juni skal kommunestyret ta en 
svært viktig beslutning for framtida; vil Sørreisa 
best møte framtida som egen kommune eller skal 
kommunen inngå i en ny og større kommune? 
Mandag 30.mai er det folkeavstemming der inn-
byggerne skal gi sitt råd til kommunestyret, et råd 
partiene har sagt de skal følge. For at rådet skal 
ha tyngde og være representativt, er det viktig 
at deltakelsen i valget blir god og helst minst like 
god som ved stortingsvalg og kommunevalg der 
den ligger på 65-75%. Oppfordringen blir derfor 
- sett deg inn i saken og gå og stem!

I håp om å gjøre det litt enklere for innbyggerne  
å sette seg inn i saken og de fakta som foreligger, 
har vi laget fyldig informasjon i dette nr av Ka 
skjer. Informasjonen er også lagt ut på kommunes 
hjemmeside. Der finner du også alt av dokumenter 
og informasjon om folkeavstemminga.

Det er mye godt i vente framover med mange 
dager med trivelig samvær ute og inne. 
Mye skal feires og markeres; 
Frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai, 
Grunnlovsdagen 17. mai, 
konfirmasjon og sikkert noen bursdager og 
bryllup også! 
Fram mot 17. mai er vi veldig glade for all dugnad 
som gjøres for å rydde opp etter vinteren slik at 
det blir rent og pent rundt oss til alle festdagene. 
Et trivelig sentrum er viktig både for innbyggere 
og tilreisende, en stor takk til alle som er med og 
bidrar til det!

Vi ønsker alle en flott vår og sommer!

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

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. 

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    

Vilt- og utmark   16   19     7  30    7    6

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

Forsiden
Tone Hausmann (tv) og Kirsti K Vaeng skal 
spille på 17. mai.



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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Skoleruta 2016 -17
Vår 2016

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

Høst 2016
Måned Fridager Antall 

skoledager

August Skolestart 22.8.  8

September 22

Oktober Høstferie 6.-7.10. 19

November Skolefri 21.-22.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 21.12. 15

Vår 2017
Måned Fridager Antall 

skoledager

Januar  Skolestart 3.1. 21

Februar Vinterferie 27.2.-3.3. 18

Mars Vinterferie 27.2.-3.3. 14

April Påskeferie 10.-17.4. 14

Mai Skolefri fredag 26.5. 19

Juni Siste skoledag ons 21.6..6. 14

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 innen 15. mai. 
Mer informasjon finner du på www.domstol.no
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Aktivitetsområdet skal utvides noe og få flere 
apparater for både de yngste og voksne. De nye 
apparatene egner seg til å trene flere muskel-
grupper. Området og apparater er tilrettelagt for 
trening for funksjonshemmede.
Det er ønske om at det gamle leketårnet erstattes 
med nytt som er tilpasset de aller yngste barna, 
og det vurderes også å ta inn apparater som 
passer barn i barnehage og de yngste alders-
trinnene i grunnskolen.

Ballaktivitet
Ballaktivitetsområdet er ferdig planert og skal nå 
ferdigstilles med spesialsand for sandvolley. Det 
vil komme opp utstyr til kurv/basketball-aktiv-
iteter. Om vinteres sprøytes det vann over dette 
området sånn at det kan fungere som skøytebane 
og til andre isaktiviteter. Det viste seg å være 
populært for barn og ungdom nå i vinter.

Fiskerampe
Ut fra prosjektet som i sin tid ble utarbeidet av 
Sørreisa næringsforening, var det blant annet 
planlagt en fiskerampe spesielt tilrettelagt for 
funksjonshemmede.  

Folkehelseparken blir enda bedre
Folkehelseparken som ble anlagt i parkområdet bak hotellet er tilrettelagt for et mangfold 
av fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Allerede er en rekke trenings- og 
turnapparater, støtmatter, belysning og div fasiliteter på plass etter at første del av parken 
er på plass. Nå er neste fase i gang!

Nå skal det bygges ei kai nordvest i parkområdet, 
med en rampe tilrettelagt slik at funksjons-
hemmede også kan bruke kaia som fiskeplass. 
Kaia, som blir den dyreste deles av parken, må 
bygges solid og det mest nærliggende er at den 
anlegges på ei steinfylling. Over tid vil det være 
mulig å få overskuddsmasser fra utbygginger 
andre steder i kommunen/nærområde. 
 
Andre aktiviteter og møblering 
Det skal anlegges en Bocciabane på fast dekke. 
En skatepark er under planlegging og det skal 
monteres en såkalt «klatrejungel» i den delen av 
parken hvor det er trær.  
 
Det blir også et «stille område» med en sittegruppe 
og ei åpen grillbu. I området nært vannkanten 
sør for kaia, kommer det en gapahuk. Ellers vil det 
komme enkle sittegrupper også andre plasser i 
parken. Ved arrangement fra paviljongen skal det 
legges til rette for noen sitteplasser. Det blir i form 
av enkle fastmonterte sittebenker.

Willy Ørnebakk (Ap), fylkesråd for helse, kultur og næring på besøk i Folkehelseparken sammen med Wigdis 
Andersen og ordfører Jan-Eirik Nordahl.  
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17. mai 
togoppstilling 
på veien nedenfor skolen

• Politiet sammen med to barn fra 
  Brekka barnehage
• Flaggborg 
• Folkevalgte
• Sørreisa Skolekorps
• Barnehagene
• Skøelv skole og Gottesjord skole
• 5.-7. klasse sentralskolen
• Sørreisa musikkforening
• 8.-10. klasse Sentralskolen
• Lag og foreninger
• Andre

Sørreisa Frivilligsentral har i løpet av året 
en del arrangementer på Sørreisa omsorgs-
senter. Vi arrangerer blant annet «Fredags-
kafe» på storstua hver fredag der frivillige 
stiller opp for å gjøre hverdagen litt bedre. 
I den forbindelse har vi oppdaget et behov 
som vi håper flere kan være med å hjelpe 
oss med. Det vi trenger er et lydanlegg 
med CD-spiller, mikrofon og høyttalere. 
Mange av beboerne hører dårlig og har 
dermed ikke bestandig utbytte av under-
holdningen som er der.

Siden Sørreisa Frivilligsentral ikke har så 
god økonomi vil vi starte ei kronerulling 
slik at vi kan gi et bedre tilbud til beboerne. 
Et slikt anlegg kan vi få kjøpt til rundt 
kr. 15 000,- så summen er ikke 
avskrekkende. Om vi skulle være så heldige 
å få inn litt mer enn vi trenger vil restbeløpet 
bli brukt til velferdstiltak for beboerne.

Vi håper at flest mulig vil være med å støtte 
oss slik at vi kan gi beboerne bedre utbytte 
av den underholdningen som er der.
Bidrag kan settes inn på 
kontonr 4750 42 26219 og merkes med 
«Kronerulling storstua»
Sørreisa Frivilligsentral
Ulf Tore Larsen
Styreleder

Ragnhild Hjorthen                                                                                                                
Daglig leder 



Sentrum
0800 Flaggheising v Speiderene 
 ved Sørreisa kapell
0810 Ottesang ved Sørreisa kapell 
0830 Frokost for Menigheten
0930:  Gudstjeneste Sørreisa kapell. Vennekoret,
 Young voices og Sørreisa skolekorps deltar
1015 Bekransing Krigsminnebautaen  
 Sørreisa skolekorps deltar.
1030: Idrettshallen åpner
1100:  Fiskerbautaen i sentrum
 Jan-Eirik Nordahl taler, 
 Sørreisa mannskor synger
1200:  Arrangement ved Sansehagen, 
 Sykehjemmet
 Sørreisa Skolekorps og Sørreisa 
 Musikkforening deltar
1230:  Togoppstilling på veien nedenfor 
 Sentralskolen
1300:  Togavgang
 Sørreisa skolekorps og 
 Sørreisa Musikkforening deltar
1345:  Arrangement på skoleplassen 
 • Barnas tale v/elever i 6. klasse, 
 • Skoleelevene synger
 • Korpsene deltar
1415:  Arrangement m/kafè og salg av lapskaus 
  inne i idrettshallen. Betalingsterminal!
 Kulturskoleelever, Sørreisa Musikk-  
 forening, Sørreisa Damekor og Sørreisa 
 mannskor
 • Tale for dagen v Ole Ovesen       
 Leker på skoleplassen kl 1415
 Film for barna kl 1500
1630 Sørreisa Dameskor synger på sykehjemmet.

 Skøelv - Grendehuset 
1200:  Grendehuset åpner
 Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og 
 godterier
1300: Middagsserveringen starter
 Virginiastek m tilbehør
1445:  Tale for dagen v Jørn Lindbøl
1500: Leker for barna
1515:  Sørreisa Mannskor
1630: Middagsserveringen avsluttes

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

Galtnes
Middagsservering på Galtnes Samfunnshus 
fra kl 1300 – 1700

• Svinebogstek m/tilbehør
• Lapskaus
• Pølser m/u brød
• Dessert: Gele m vaniljesaus og is
• Kaffe og brus

Alle hjertelig velkommen!

NB! Kun kontant betaling! Har dessverre ikke 
betalingsautomat.

-------------------
Gassfolieballonger selger fra vaskehallen på Shell.
Roger Halvorsen hos Thune Autoservice.

17. mai i Sørreisa

17. mai toget i 2012



Folkemøte 12.mai kl 19 i kulturhuset
Tema: Kommunereformen - Sørreisa som egen 
kommune eller som en del av ny og større 
kommune? 
Møtet vil ha fokus på å presentere fakta, fordeler 
og ulemper knyttet til de to alternativene: 
1. Sørreisa sammen med Berg, Lenvik, Målselv, 
Torsken og Tranøy. (Komm.styrevedtak 28. april.)
2. Sørreisa som egen kommune 
Formålet er å gi innbyggerne et best mulig 
grunnlag for å kunne ta stiling til saken og gi sin 
stemme til det alternativet hver enkelt mener er 
det beste for framtida. 

Om kommunereformen – Stortingets mål
Stortinget har sluttet seg til følgende over-
ordnede mål for reformen som vil være førende 
for kommunens arbeid:
1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner 
flere oppgaver
 
Dokumenter om kommunereformen
Det er utarbeidet intensjonsavtale for sammen-
slåingsalternativet. Intensjonsavtalen finner du 
i sin helhet på kommunens hjemmeside under 
menyvalget «Kommunereformen», der finner du 
også annen relevant informasjon.

Innbyggerundersøkelse
Styringsgruppa har bestemt at det skal gjennom-
føres en innbyggerundersøkelse knyttet til 
kommunereformen. Opinion AS vil gjennomføre 
undersøkelsen. Et utvalg av innbyggerne i Sørreisa 
kommune vil derfor bli oppringt og bedt om å 
svare på noen spørsmål, disse finner du på 
kommunens hjemmeside. Dette vil skje i perioden 
9. - 22.mai. Svarene fra denne undersøkelsen vil gi 
viktig tilleggsinformasjon til det rådet kommune-
styret får fra folkeavstemningen. Telefon-
nummeret du vil bli oppringt fra er 73 10 21 00.

Folkeavstemning 
30. mai klokken 14:00 – 21:00
Sørreisa kommunestyre har vedtatt at det skal 
holdes rådgivende folkeavstemning om 
kommunereformen. 

Hvem kan stemme? 
Alle velgere som har stemmerett ved et kommune-
valg i Sørreisa kommune har stemmerett ved 
folkeavstemningen. I tillegg kan alle 16- og 
17-åringer stemme, det vil si alle som er fylt 16 år 
innen utgangen av 2016.

Hvor kan du stemme?
På samme måte som ved kommunevalg eller 
stortingsvalg, er det anledning til å stemme i de 
tre valgkretsene : 

Valgkrets Stemmested

Grunnreis/Reinelv Galtnes grendehus

Straumen krets Sørreisa kulturhus

Skøelv Skøelv skole

Åpningstiden er kl 14 - 21.  Ta med legitimasjon.

Forhåndsstemmegivning
Fra mandag 23.mai til og med fredag 27.mai er 
det mulig å avgi forhåndsstemme ved Service-
kontoret på kommunehuset. Dette gjelder i 
vanlig åpningstid, fra klokken 09:00 – 15:15. Ta 
med legitimasjon.

Stemme ved institusjon 
Det tilbys forhåndsstemmegivning ved Sørreisa 
Sykehjem. Dette vil bli kunngjort på stemmestedet.

Hjemmestemming 
Det vil bli organisert mulighet for hjemme-
stemming for de som på grunn av sykdom ikke 
kommer seg til kommunehuset i perioden for 
forhåndsstemming eller til valglokalet på valg-
dagen. Har du behov for å få avgitt din stemme 
hjemme, ta kontakt med Servicekontoret på 
telefon 77 87 50 00 innen 19.mai.  Vi kommer 
hjem til deg!

Brevstemming 
Dersom du ikke er i Sørreisa under ordinær 
forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan 
du stemme pr brev. Nærmere informasjon om 
dette finner du på kommunens hjemmeside eller 
du kan ta kontakt med Servicekontoret. Du må 
selv sørge for at din stemme sendes slik at den 
kommer til kommunen innen 30. mai. Stemmer 
som kommer etter 30. mai vil bli forkastet.

Viktige milepæler 
kommunereformen
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For eller imot?
Det er spørsmålet du skal ta stilling til den 30. mai når det holdes folkeavstemning i 
Sørreisa om kommunereform. Her kan du lese mer detaljert om valget og hva som 
vurderes som fordeler og ulemper ved de forskjellige valgene. Den skjematiske 
vurderingen er det Telemarksforskning som står bak. Og du kan lese hva de to politikerne 
på bildet mener, - en er for og en er imot sammenslåing. 
Ka skjer har også spurt noen Sørreisafolk om hva de mener om saken. 

Jørn Lindbøl og Tonje Lavik forteller hva de mener om kommunesammenslåing.

Økonomi 

Ny kommune bestående av Berg, Lenvik , Målselv , Sørreisa, Torsken  og Tranøy 

Fordeler Ulemper 

• De økonomiske virkemidlene i kommunerefor-
men vil utgjøre til sammen 75 mill kr i en-
gangsstøtte og reformstøtte. I sum vil den nye 
kommunen få overført mer penger de første 
20 år enn hver for seg. Forutsigbar økonomi 
i 15-20 år. Et betydelig næringsfond der hav-
bruksfondsmidler alene er på 27,7 mill. kr. 

• Inndelingstilskuddet som sammenslåtte 
kommuner får, trappes ned i perioden 15-20 
år etter sammenslåingen. Innen 20 år må det 
være realisert et effektiviseringspotensial 
tilsvarende størrelse på inndelingstilskuddet. 
Nedgangen etter 20 år vil være 77 mill. kr.

Sørreisa som egen kommune

• Sørreisa har noe midler på disposisjonsfond. 
• I nytt inntektssystem vil Sørreisa fortsatt motta 

Nord-Norgetilskudd.

• Lite økonomisk handlingsrom. Liten «buffer» 
til å håndtere uforutsette hendelser. Drifts-
resultatet for 2014 var negativt. Kommunen vil 
tape økonomi på å fortsette som egen 

• kommune jf inntekstystemet. 
• Sørreisa har inntekter som landsgjennom-

snittet. Høyere inntekter hadde gjort det 
enklere å fortsette som egen kommune.
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Tjenestetilbud  

Ny kommune bestående av Berg, Lenvik , Målselv , Sørreisa, Torsken  og Tranøy 

Fordeler Ulemper 

• Tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og distanse. 
• Potensiale for effektivisering sammenlikna 

med dagens kommuner. 
• Mindre behov for interkommunale samarbeid 
• Større valgfrihet for innbyggerne

• Lange avstander i kommunen kan redusere   
effektiv tjenesteyting

• Lang reisevei kan gjøre at valgfriheten opp-
leves av innbyggerne som mindre.

Sørreisa som egen kommune

• God kompetanse innenfor mange av tjeneste-
områdene

• Nærhet til brukere
• Sørreisa har en viss grad av valgfrihet innenfor 

skole og barnehage i dag.
• Kompakt kommune gir effektiv tjenestepro-

duksjon og god oversikt  

• Utfordringer med kapasitet. De fleste tjeneste-
områdene er sårbare

• Sårbar innen kapasitet og kompetanse, særlig 
spesialkompetanse innen feks innkjøp,  
juridiske spørsmål, byggesak osv

• Mange interkommunale samarbeid, både på 
store og små tjenesteområder

• Nye krav og oppgaver ansees som vanskelige 
å løse uten interkommunalt samarbeid

Samfunnsutvikling

Ny kommune bestående av Berg, Lenvik , Målselv , Sørreisa, Torsken  og Tranøy 

Fordeler Ulemper 

• Stor kommune / region mellom Harstad  og 
Tromsø med  29.000 innbyggere (2040) og  et 
areal på 5925 km2. 

• Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse 
til å drive samfunns- utviklingsarbeid. 

• Finnsnes er et naturlig kommunesenter, både 
geografisk og befolkningsmessig. 

• Bosettingsmønsteret i kommunen og  
hensynet til innbyggernes ønske om nærhet til 
tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente ut 
stordriftsfordeler.

Sørreisa som egen kommune
• Høy bostedsattraktivitet 
• Kompetansen til å drive med samfunns- 

utvikling vurderes som god

• Sårbar stab, lite kapasitet til overordnet         
planarbeid 

• Svært begrensede muligheter til å bygge opp 
spesialkompetanse og spesiell tjenestetilbud 

• Nedgang i antall arbeidsplasser i kommunen 



Lokaldemokrati 

Ny kommune bestående av Berg, Lenvik , Målselv , Sørreisa, Torsken  og Tranøy 

Fordeler Ulemper 

• Innbygger-medvirkningen blir fortsatt stor, 
men formene kan bli endret.

• Robuste fagmiljøer, bedre  kapasitet og 
kompetanse til å utarbeide gode beslutnings-
grunnlag for folkevalgte.

• Nok avstand mellom beslutningstakere,      
kommunens tjenesteapparat og innbyggerne 
til å unngå habilitetsutfordringer 

• Tydeligere skille mellom politikk og  
administrasjon.

• Evne til å løse nye oppgaver uten å være 
avhengig av interkommunalt samarbeid. 

• Større politisk handlingsrom. 
• Ideologiske forskjeller mellom partiene vil 

komme til tydelig til uttrykk. 
• Politisk fokus på samfunnsmål og strategisk 

viktige planer og saker. 
• Kommunen vil ha en sterk stemme i forhold til 

fylkeskommunale og nasjonale myndigheter.

• Store geografiske avstander
• Sterk identitet til de gamle de gamle  

kommunene/bygdene
• Store kulturelle forskjeller innad i kommunen
• Folkevalgte vil ikke ha samme gode oversikt 

over lokale forhold 
• Større avstand mellom beslutningstakerne og 

innbyggerne
• Det vil være nødvendig å utvikle nær- 

demokratiske ordninger, f.eks. nærmiljøutvalg. 
• Færre representanter pr. innbygger enn i 

bestående kommuner

Sørreisa som egen kommune

Fordeler Ulemper 

• Det politiske miljøet i kommunen beskrives 
som godt

• Sørreisa har relativt mange kommunestyre-
representanter og mange partier/ lister er          
representert i dagens kommunestyre

• Det er lagt til rette for innbyggermedvirkning, 
og kommunen har et godt fritidstilbud for 
innbyggerne.

• Sørreisa vil være for liten til å ta på seg nye    
oppgaver alene, dvs. økt behov for  
inter-    kommunalt samarbeid.

• Politikerne utrykker at det politiske handlings-
rommet er lite.

• Sårbarhet innen administrasjonens kapasitet 
til å utrede saker og sikre gode beslutnings- 
grunnlag og deretter gjennomføre politiske 
vedtak. 



Sørreisa – 
perfekt som egen 
kommune
Sørreisa kommune er kompakt, med en enkel 
struktur og lett å drifte. Vi har fødsels-
overskudd, tilgang på fagfolk og fortsatt 
penger på disposisjonsfond. Vi har minst gjeld 
pr innbygger i Midt-Troms og det til tross for 
at vi ikke har innført eiendomsskatt. Dette er 
svært fordelaktig for at Sørreisa fortsatt skal 
være egen kommune i fremtiden.

Sammenslåing vil være negativt for 
innbyggerne. Det vil medføre at vi må finne 
oss i det storkommunen måtte bestemme 
og sentralisering vil bli resultatet. Vi vil miste 
mange arbeidsplasser, spesielt innen det 
offentlige. 

Et kommunedelsutvalg som enkelte mener 
skal kunne ivareta interessene for Sørreisa er 
heller ikke noe alternativ. Det vil kun fungere 
som en administrativ komite uten reell inn-
flytelse i viktige saker. Vi vil være prisgitt hva 
flertallet i storkommunen bestemmer og vi 
kan fort bli for utkant å regne.

Uten eiendomsskatt vil Sørreisa fortsatt være 
særdeles attraktiv som bokommune. Dette 
vil trekke til seg folk i etableringsfasen som 
vil betale skatt til kommunen. Det gir høyere 
inntekter slik at kommunen kan påta seg 
større oppgaver. 

Det nye inntektssystemet med Stortingets 
inntektsgaranti medfører at Sørreisa ikke 
kommer dårligere ut enn 1 million kroner 
mindre enn det vi får i dag. Det klarer vi oss 
godt foruten. I 2015 hadde vi et reelt over-
skudd på 3,6 millioner kroner. Som egen 
kommune opprettholder vi alle våre gode 
kommunale tjenester i fremtiden.

Lokaldemokratiet og den lokale sjølråde-
retten ønsker vi å beholde. Da bestemmer vi 
selv hvordan vi skal ha vår infrastruktur; skole, 
barnehager, idretts- og svømmehall, sykehjem 
og omsorgsboliger. Det oppnår vi kun som 
egen kommune.

Siden 1886 og i snart 130 år har Sørreisa 
fungert fortreffelig som kommune. Ja, vi 
har faktisk jubileum i år. Men det har totalt 
druknet i iveren etter å slå oss sammen med 
andre kommuner. 

Folkeavstemmingen den 30. mai blir derfor 
særdeles viktig. Jubileumspresangen fra 
bygda håper vi blir at flertallet av innbyggerne 
bestemmer at Sørreisa skal fortsette å bestå 
som selvstendig kommune. 

Jørn Lindbøl, 
Gruppeleder for Samlingslista

Jørn Lindbøl, 
Gruppeleder for Samlingslista
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Et JA til 
kommune-
sammenslåing
Først og fremst ønsker jeg bare å presisere at 
både Sørreisa FrP og jeg er klar over at deler 
av befolkningen ikke ønsker kommune-
sammenslåing, og derfor skal jeg benytte 
anledningen til å forklare hvorfor vi er for, og 
hvilke konsekvenser det vil få for kommunen 
dersom vi velger å stå alene. 

Sørreisa kommune er en forholdsvis liten 
kommune. Vi har interkommunale samarbeid 
på nesten alle tjenester, herunder legevakt-
ordningen, flyktningeopplæring, barnevernet 
med mer. Jeg er meget bekymret for at vi vil 
miste disse samarbeidene dersom vi velger 
å stå alene. Hvorfor skal Lenvik kommune ha 
interkommunale samarbeid som de taper på, 
dersom vi likevel skal stå alene, og Lenvik skal 
slå seg sammen med andre kommuner? Dette 
er for meg uforståelig. 

Ett av Sørreisa FrPs viktigste valgløfter var å 
lytte til folket. Det skal jeg som kommune-
styrerepresentant gjøre i aller høyeste grad i 
denne sammenhengen. Det er likevel viktig 
for meg at folket er godt opplyst om hvilke 
konsekvenser det kan få dersom vi står alene, 
og hvorvidt dette er noe man ønsker å ta en 
sjans med eller ikke. 

Vi har store utfordringer i vår kommune. En av 
disse utfordringene er at barnehage-
kapasiteten er sprengt. Man har måttet re-
åpne Fredlund barnehage for å kunne tilby 
alle barn som har krav på barnehageplass 
nettopp dette. I tillegg vet vi at vi har mange 
innbyggere som bor i Sørreisa, men jobber 
i Lenvik kommune. Noen av våre problemer 
kan altså løses dersom man velger å slå seg 
sammen. Det vil for noen være mer hensikts-
messig å ha sine barn i barnehager i Lenvik, 
fremfor i Sørreisa. 

Ett av de viktigste stikkordene for vår 
kommune er at vi skal være en god 
”bokommune”, og dersom vi skal kunne være 
dette må flere ting falle på plass, herunder 
flere barnehageplasser. For meg er det 
viktigste hva slags tjenestetilbud innbyggerne 
i Sørreisa skal ha. For meg er tilbud til våre 
barn, våre eldre og våre syke viktigere enn 
hvor rådhuset ligger. Kommunesammenslåing 
vil bety bedre tjenester til folket. 

Jeg gleder meg til å se resultatene av 
folkeavstemningen. Jeg kommer til å stemme 
JA til kommunesammenslåing, og det håper 
jeg du gjør også. Til det beste for Sørreisa.

Tonje Lavik
Gruppeleder, Sørreisa FrP

Tonje Lavik - Gruppeleder, Sørreisa FrP
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Yngve B Helgesen
20 år, Brekka, Nyutdannet lærling fra 
Troms Kraft
Jeg har ikke satt meg inn i saken med 
kommunesammenslåing ennå. Så jeg 
vet ikke helt hva jeg mener om det.

Sara Hegland
10. klasse Sentralskolen
Jeg er imot sammenslåing fordi vi i 
Sørreisa vil få mye mindre makt og 
får mindre å si. De andre, spesielt 
Finnsnes, blir mye større enn oss.

Emilie Bakkehaug
10. klasse Sentralskolen
Det er både positive og negative 
argumenter. Men, en stor kommune 
vil jo være sterk med mye felles 
ressurser som kan utnyttes gjennom 
godt samarbeid.

Bjørnar Uteng
Rektor Skøelv skole
Vil at Sørreisa skal bestå fordi vi har 
det veldig fint når vi rår over oss selv 
her vi ligger midt i smørøyet!

Helge Haugen
Selvstendig næringsdrivende
Sørreisa er en veldig fin kommune og 
jeg ville helst at vi kunne fortsette å 
være for oss selv. Men, jeg tror at alle 
småkommuner vil bli tvunget sammen 
i framtida. Så derfor mener jeg at det 
er bedre at folk nå kan få være med å 
bestemme hvilke kommuner vi skal 
slå oss sammen med. Enn å bli 
tvunget inn i noe vi ikke vil.

5 
om 

kommune-
reform

Ka skjer har spurt noen 
Sørreisaværinger om hva de 
synes om kommune-
reformen og  om at Sørreisa 
kanskje skal slås sammen 
med andre kommuner.
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Sørreisa kommune

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Stengt kontor: 
Kontoret skal skifte til nytt journalsystem. 
Det betyr at kontoret må holde stengt i to dager, 
31.05 og 01.06.16. 
En lege vil være på kontoret for å ta i mot 
øyeblikkelig-hjelp pasienter. Alt annet personell 
er på opplæring på det nye systemet disse to 
dagene. 
02.06 og 03.06 vil kontoret ha redusert drift. 
Det kan i denne perioden, og i perioden like etter 
konvertering, bli litt lengre ventetid ved kontoret. 
Dette gjelder både på laboratoriet, i resepsjonen 
og på legetime. Når nytt system er innkjørt vil det 
forhåpentligvis være tidsbesparende og 
effektiviserende for kontoret.

Kontoret i Dyrøy vil holde stengt 
fra 31.05.16 og ut uka.

Timebestilling og 
reseptbestilling på SMS
SMS henvendelser til kontoret vil bli besvart innen 
3 dager. 
SMS skal ikke benyttes ved behov for øyeblikkelig 
hjelp. Da må kontoret kontaktes pr telefon

Ferien
I ferien vil det være redusert bemanning ved kontoret. Dette gjelder både hjelpepersonell og 
leger. Det betyr at prioritering av hastegrad ved timebestillinger vil bli strengere. Ber derfor om 
at time til førerkortattester o.l  bestilles i løpet av  mai/ begynnelsen av juni. Vi ber også om at 
reseptbestillinger gjøres i god tid i forveien.

Nytilsettinger 
ved kontoret
o Mari Jakobsen er tilsatt som fastlege i stillingen 
etter Iris Øien, og begynte hos oss i midten av 
mars.

o Helen Latifi har vært i svangerskaps-
permisjon, men er tilbake i jobb hos oss fra 
midten av august.

o Vi fikk ny turnuslege første mars, Evgenij Iospje. 
Evgenij skal jobbe hos oss fram til 1. sept.16. 
Turnuslegen jobber på alle de andre legenes 
lister, og har ingen egen fastlegeliste.

o Vi har for tiden medisinerstudent ved kontoret, 
Tom-Erik Øien. Han er 5. års-student og skal jobbe 
hos oss fram til midten av juli. Tom-Erik tar i mot 
egne pasienter under tett veiledning av de andre 
legene ved kontoret.

o Kommunestyret har vedtatt ny legehjemmel 
ved kontoret. Stillingen er utlyst med søknadsfrist 
i begynnelsen av mai.

o Kontoret har fått tilført en ny sykepleierstilling. 
Linda Bergli er tilsatt i denne, og begynte hos oss 
i februar i år.
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Digitale kart
Kommunens geodata* rulles ut på 
www.kommunekart.com i tiden fremover, vi har 
i Midt-Troms fått en egen klient-løsning som kan 
ses på 
https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/
Løsningen har en egen mobil app som kan finnes i 
googleplay og appstore (søk etter kommunekart).
Dersom man fra mobilenhet går inn på 
www.kommunekart.com vil det også komme opp 
forslag om nedlasting av app.

Vedtatte planer
I henhold til Plan- og byggningslovens §11-15 
kunngjøres det herved at Sørreisa kommunestyret 
den 09.02.2016 i sak 09/16 har vedtatt Kystsone-
plan for Midt- og Sør-Troms for Søndre del av 
Sørreisa kommune.

Vedtak og plandokumenter ligger på kommunens 
hjemmeside, og er tilgjengelig på Teknisk, kan 
også finnes via de digitale kartene.
På hjemmesiden se under politikk, møteplan og 
dokumenter, kommunestyret, 09 februar 2016.

Planer på høring
Følgende planer ligger ute på høring:

1. Detaljregulering for Hemmingsjordlia boligfelt
2. Andsvatn Hyttegrend Nedre

Dokumenter og kart kan finnes både på 
kommunens hjemmeside, og via de digitale 
kartene.

Storformat printer og scanner
Kommunen har fått ny storformat printer med 
scanne funksjon, som printer til og med 
A0 format, og skanner til og med B0 format.

*geografiske data, dvs kart med tilhørende 
dokumenter

Plan og Geodata
Eksempel på geodata

Nytt prosjekt for tilrettelegging av jakt på rovvilt 
startet opp i Midt- og Sør-Troms

Den overordnede målsetningen med prosjektet er å 
kartlegge og innhente private grunneiernes tillatelse til 
rovviltjakt i de mest aktuelle kommunene i Midt og Sør-
Troms. Prosjektet er 2-årig og administreres 
av Senja videregående skole ved Troms landbruks-
faglige senter. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i 
Troms/Rovviltnemda og skal være et verktøy i 
reguleringen av rovviltbestandene og bidra til å gjøre 
jakt på rovvilt mer tilgjengelig for interesserte jegere. 

Prosjektet har også forankring i den politiske satsingen på 
landbruk og reindrift i Troms. Rovvilttapene har negative 
konsekvenser både for økonomi, bruken av beiter, 
dyrevelferd, og er tunge å bære for de som opplever dem. 
Grunnet taps-situasjonen er det stort behov for uttak av 
rovvilt. Dette bør først og fremst skje gjennom ordinær 
jakt slik et samlet Storting Gjennom Stortingsmelding nr. 
15 2003-2004 har bestemt. Tilrettelegging for jakt 
gjennom avklaring av grunneiers tillatelse samt etablering 
av en jaktportal for rovviltjegere er tiltak som forventes 
å ha stor betydning for tilgangen på jaktområder og 
derigjennom evnen til å regulere rovviltbestandene for 
vedtatte bestandsmål. Prosjektet vil bidra til å redusere 
skader fra rovvilt på beitedyr, fremme samarbeid og øke 
kunnskapen om rovvilt og rovviltjakt.

Det vil også arbeides for en egen tilleggs-tillatelse fra 
grunneier ved bruk av motorisert skadefelling. 
Skadefelling innvilges kun fra kjøretøy ved fylkes-
mannen etter påvist akutt skade på beitedyr etter 
vurderinger av skaden oppstod, alternative forebyggende 
tiltak osv. Skadefellingen gjennomføres oftest av 
personell i interkommunale skadefellings-lag og må ha 
en kommunal dispensasjon fra motorferdselloven ved 
slike oppdrag.  

For å lykkes er prosjektet avhengig av lokal medvirkning 
og engasjement fra grunneiere, nærings-utøvere, jegere 
og kommuner. Dersom du ønsker å vite mer om prosjektet 
kan du ta kontakt med prosjektleder Thomas Stokke 
på e-post thomas.stokke@tromsfylke.no eller telefon 
90779438.

Grunneiertillatelse/kontrakt finnes på Sørreisa 
kommunes hjemmesider.

Tilrettelegging av 
jakt på rovvilt
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Kulturprisen
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og 
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en 
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv.
Begrunnede forslag til kandidater sendes til 
Sørreisa kommune innen 30. mai 2016.
Prisen ble første gang delt ut i 1984, og her finner 
du oversikt over vinnerne de siste årene:

2008 - PER EIRIK MATHISEN OG SOLVEIG LJONES    
             MATHISEN - barne- og ungdomsarbeid
2009 - GERALD LIND – idrett
2010 - ARVID SKJELLHAUG – samisk kultur
2011 - SØRREISA HISTORIELAG - kulturvern
2012 - UNGLYNREVYEN - revy
2013- GRY OG STÅLE BJØRKLUND 
             – musikk, svømming
2014 - GUNVALD BRÅTHEN - musikk og kulturvern
2015 -  ??

Friluftsskolen (10-12 år) 
27. - 29. juni
Også i år blir det arrangert friluftsskole i Sørreisa i 
samarbeid med Midt-Troms friluftsråd. Informasjon 
deles ut på skolen i løpet av mai. 
Antall plasser er begrenset, - første mann til mølla...

3

TilTAkkjøkkEn

Fare for brann
1. komfyr eller andre elektriske  
 apparater

2. oppvaskmaskin

3. Avtrekksvifte

Fare for fall

•	Sjekk	alltid	at	komfyren	er	slått	av	etter	bruk.	Det	
anbefales å montere en komfyrvakt som vil slå av 
komfyren før det oppstår brann.

•	Ha	et	brannteppe	tilgjengelig	på	kjøkkenet.		 
Vann må ikke brukes ved en komfyrbrann.

•	Slå	av	eller	trekk	ut	støpselet	til	elektriske	apparater	
(kaffetrakter, vannkoker og lignende) etter bruk, 
eller bruk tidsur for utkobling.

•	Om	du	har	gasskomfyr	-	vær	påpasselig	med	å	få	
montert gassventilen skikkelig før bruk. Ved brann 
på	gasskomfyr	-	slokk	med	pulverapparat.

•	Unngå	å	bruke	oppvaskmaskinen	om	natten	og	når	
du forlater boligen.

•	Pass	på	at	avtrekksviften	er	fri	for	fett	og	støv.

•	Sett	de	mest	brukte	tingene	i	benkehøyde.

•	Bruk	en	stødig	gardintrapp	med	ramme	å	holde	seg	
i	når	du	skal	hente	noe	høyt	oppe.

Tiltak på kjøkkenet

Adkomst – inngangsparti Tiltak
Fare for brann

1. K omfyr eller andre 
elektriske apparater

2. Oppvaskmaskin

3. Avtrekksvifte

• Sjekk alltid at komfyren er slått av etter bruk. Det
  anbefales å montere en komfyrvakt som vil slå av
  komfyren før det oppstår brann.
• Ha et brannteppe tilgjengelig på kjøkkenet.
  Vann må ikke brukes ved en komfyrbrann.
• Slå av eller trekk ut støpselet til elektriske apparater
  (kaffetrakter, vannkoker og lignende) etter bruk,
  eller bruk tidsur for utkobling.
• Om du har gasskomfyr - vær påpasselig med å få
  montert gassventilen skikkelig før bruk. Ved brann
  på gasskomfyr - slokk med pulverapparat.
• Unngå å bruke oppvaskmaskinen om natten og når
  du forlater boligen.
• Pass på at avtrekksviften er fri for fett og støv.

Fare for fall
• Sett de mest brukte tingene i benkehøyde.
• Bruk en stødig gardintrapp med ramme å holde seg
  i når du skal hente noe høyt oppe.

Trygghet i hjemmet 
for eldre

Tiltak på kjøkkenet



Bygg og anlegg, Handtverkere
Byggfag 77 86 43 11

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

 
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

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 950 38 750
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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

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











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.

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
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Kalender for Sørreisa
Nr 2 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
Sommerstengt 11.7.-22.8. 2016

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag 

Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 

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

Lørdag 7. mai 
Fotballbanen:
Kl 14.00 Sørreisa Herrer:
Sørreisa-Furuflaten
Arr: SIL fotball

Onsdag 11. mai 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Torsdag 12.mai
Sørreisa sentralskole:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa o-lag

Torsdag 19. mai
Unglyn stadion:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa o-lag

Lørdag 21. mai 
Fotballbanen:
Kl 14.00 Sørreisa Herrer:
Sørreisa-Nordreisa
Arr: SIL fotball

Søndag 22. mai 
Solglimt Skøelv
kl. 1700  Musikk – Quiz  m/kafé

Onsdag 25. mai 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Torsdag 26. mai
Fotballbanen:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa o-lag 

Lørdag 28. mai 
Fotballbanen:
Kl 14.00 Sørreisa Herrer:
Sørreisa-Ullsfjord
Arr: SIL fotball

Onsdag 1. juni
Kulturhuset:
Konsert kulturskoleelever 
“Tenne på musikk”.

Torsdag 2. juni
Hemmingsjordskaret:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 4. juni 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Sørreisa 6. juni
American Car Club Målselv 
inviterer til Nasjonal Motordag 
i Sørreisa 6 juni kl.18-20.00 ved 
Sørreisa Hotell.
Nasjonal Motordag er en lands-
omfattende markering der 
lokale klubber, lag og 
foreninger med motorinteresse 
setter fokus på motorhobbyen. 
Ta med deg motorsykkel, 
moped, traktor, lastebil, bil, 
både nytt og gammelt, ALT med 
motor er velkommen. 

Lørdag 11. juni 
Fotballbanen:
Kl 14.00 Sørreisa Herrer:
Sørreisa-Ulfstind
Arr: SIL fotball

Søndag 12. juni
Kulturhuset
Kl 1800
Fresk Ungdom m gjester

Torsdag 16. juni 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 19.30 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Lavangen

Torsdag 16. juni
Rabban:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag
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Lørdag 18. juni
Skøelv:
Kl 16.00 Andeløp

Lørdag 25. juni
O-hytta:
Kl 12.00 O-jaktløp/klubb-
mesterskap
Arr: Sørreisa O-lag

Fotballbanen:
Kl 14.00 Sørreisa Herrer:
Sørreisa-Lyngstuva
Arr: SIL fotball

Søndag 17. juli 
Westgaard
kl 12 Utegudstjeneste

Tirsdag 19. juli
Kramvigbrygga:
kl 11-17  Vikadag

Torsdag 4. august
Nordlia:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa o-lag

Søndag 7. august 
Westgaard
kl 14 - åpen dag på gamle 
Gumpedal skole

Onsdag 10. august 
Kramvigbrygga:
kl. 11 – 17  Jernalderdag

     
Fredag 12. august 
Fotballbanen Skøelv:

Kl. 19.15 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Brøstadbotn

Tirsdag 16. august 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 20.00 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Øverbygd

Torsdag 25. august
Reinelv:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa o-lag

Fredag 26. august 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 19.15 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Storsteinnes

Torsdag 28. august
Møllerhaugen i Målselv til Leir-
bogen - kulturvandring
kl 1000
Arr Sørreisa historielag

Kollen:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa o-lag

Torsdag 1. september
Skaret:
Kl 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa o-lag

Lørdag 3. september
Sørreisa idrettshall:
Kl 20.00 Dansegalla 2016
Arr: Skøelv igl

Mandag 12. september 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 18.00 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Salangen 2

Torsdag 15. september 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 18.00 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Målselv

Søndag 18. september 
Fotballbanen:
Kl 16.00 Sørreisa Herrer: 
Sørreisa- Krokelvdalen 2

Kafé + kultur 
= Krogstadtunet sommeren 2016

Kafé: Hver lørdag og søndag i hele juli + første halvdel av august fra 
kl.12 – 18 er det koselig kafé i fjøset, eller utekafe 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, egenklappa klappkake 
med sirup, sveler, lefser og mye annet godt. Vi har også glutenfrie 
alternativ + kaker for diabetikere. 
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Sommer 2015 på 
Westgaard Museum 
i Gumpedalen
Velkommen til kulturhistorisk museum i 
Gumpedalen – et gårdsmuseum med stor 
tekstilsamling

Stiftelsen Cessy Havikbotn Westgaard og 
Lars Westgaards samlinger og gårdsmuseum 
er en privat stiftelse på gården Westgaard 
i Gumpedalen i Sørreisa. Museet består av 
våningshus, driftsbygninger og utstillings-
anlegg i nær tilknytning til gården. Museet 
ble en stiftelse i 2004 og driftes 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 2016
Åpningsdager: Søndag 3. juli kl 14-18. 
Salg av kaffe og vafler. Legg ettermiddags-
kaffen til Westgaard Museum.

Søndag 17. juli kl 12 blir det uteguds-
tjeneste på Westgaard
Etter preken blir museet åpent til kl 1800 
og det blir anledning til å kjøpe kaffe og 
vafler.

Søndag 7. august kl 14 - åpen dag på 
gamle Gumpedal skole. 
Fin musikk og sang. Fortellinger m.m. 
Åresalg. Salg av rømmegraut,  kaffe og 
kaker.
Etter skoledagen er museet åpent til 
kl 1800.

Inngang museet kl 50,-.

For omvisning andre datoer: 
Hermod Skogheim, tlf 950 38 750. 
Epost: h-skoghe@online.no
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Undervisningstilbud og 
Påmeldingsskjema 

Søknadsfrist 10. juni

Sørreisa kulturskole skoleåret 2016/17

Roger Jr Power
holder takten



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 2336,- pr 
skoleår. Det sendes ut 4 regninger á kr 584, - 2 hvert 
halvår.
Kulturskoleelever som også er medlem i Sørreisa 
skolekorps betaler årlig elevavgift på kr 1633,-.
Det gis ikke søskenmoderasjon.
Instrumentleie for samme periode er kr 221,- pr år 
for tangentinstrumenter og kr 452,- pr år for øvrige 
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 første del av august blir det sendt ut beskjed til alle 
søkere om de har fått elevplass eller ikke fra høsten 
2016 ved Sørreisa kulturskole.

Se også: www.sorreisa.kommune.no

Det er viktig å overholde søknadsfristen:

10. juni 2016
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Nytt bilde

Kulturskolens yngste elev Noah Andrews



Undervisningstilbud
Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med 
økonomiske rammer.
For skoleåret 2016/2017 kan det søkes på:

Elever 1. og 2. klasse
• minitrompet
• blokkfløyte

Elever 3. - 4. klasse
• minitrompet
• blokkfløyte
• kornett,trompet,althorn
• klarinett (fra 4. klasse)
• ukulele 

For elever fra 5. klasse og opp.
• kornett, trompet, althorn, baryton, trombone evt  
   alttrombone
• klarinett
• saksofon ( fra 6.klasse)
• tverrfløyte
• blokkfløyte
• gitar

Kulturskolen
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• piano
• bassgitar
• slagverk
• rockeband
• piano/sang
• gitar/sang
• ukulele

• All undervisning blir lagt til Kulturskolens lokaler 
i Sørreisa sentralskole.
• 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.

Nytt bilde

Kulturskoleelever som også skal spille i skolekorpset på 17. mai



Søknadsskjema 2016/2017 
- Sørreisa Kulturskole
Søknaden sendes Sørreisa Kommune, Servicekontoret, Storveien 20, 9310 Sørreisa, evt 
e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no. Søknadsfrist er 10. juni 2016.

Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.16:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2016/17
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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Det blir en frisk og livlig avslutningskonsert der 
elever og lærere ved Sørreisa Kulturskole 
presenterer alt fra klassiske go`biter til 
smektende pop-ballader.

Sørreisa kulturskole presenterer

Tenne på Musikk

Konsert i Sørreisa kulturhus 
onsdag 1. juni kl. 1900. - Gratis inngang.
Foreldregruppa 7. klasse har kafesalg i foajeen før 
og etter forestillinga.

Sørreisa Kulturskole informerer:

Brukerundersøkelse
og instrumentprøving 
Alle avdelinger i Sørreisa Kommune skal 
gjennomføre en brukerundersøkelse, og 
Sørreisa Kulturskole gjennomfører dette i 
tidsrommet 9. mai til og med 
fredag 27. mai.

Alle elever får en informasjon om brukerunder-
søkelsen, et skjema med spørsmål samt en 
konvolutt utdelt hos sin lærer tidlig uke 19.
Foreldre, gjerne i samarbeid med eleven krysser 
av på skjemaet, legger det i konvolutten og limer 
igjen. Eleven tar konvolutten  med til kulturskolen 
og legger det i postkassen som er satt opp rett 
innenfor døra til Sørreisa Kulturskole.
Husk: ikke skriv navn, verken på arket eller på 
konvolutten.

Prøving av instrumenter:
Mange som ønsker å søke plass i Kulturskolen er 
usikre på hvilket instrument de skal velge, og 
kanskje kan ei mulighet til å få prøve instrumenter 
i forkant av søknadsfristen være til hjelp.
Vi som jobber i Kulturskolen vil være tilstede 
mandag 30. mai kl. 1700- 1900 i Kulturskolens 
lokaler og ta imot de som vil komme og prøve 
instrumenter.
Her har du ei mulighet å finne ut litt mer om hvert 
enkelt instrument før du sender inn søknads-
skjema innen fristen 10. juni.

Velkommen til instrumentprøving!

Gjester på konserten er 7. klassene ved Sørreisa 
Sentralskole, som sammen med Kulturskole-
lærerne fremfører masse tøffe låter, bl.a tittellåten 
«Tenne på Musikk!»
Arrangør : Sørreisa Kulturskole

Elever og lærere ved Sørreisa kulturskole holder 
også konsert på 
Sykehjemmet fredag 10. juni kl. 100 og på 

Thomas, Andrine, Jenny og Brede skal delta på konserten “tenne på musikk”
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Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags  
Sommerprogram 2016

SLEKTSHJØRNET SISTE MANDAG HVER MÅNED
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 
HVER MANDAG
Fra oktober til juni vil historielaget ha kontortid på 
brygga mandager fra 1800-2000. Inngang fra vest, 
2. etasje.

VIKADAG PÅ KRAMVIGBRYGGA 19. JULI
Tirsdag 19. juli kl. 11 - 17 gjenskaper vi Vika som 
gammelt handelssentrum. Aktiviteter, foredrag og 
gammeldagse leker for barn. Forestilling av museums-
teateret “Nøkkelen”. Salg av kaffe, vafler, saft og 
lapskaus. Mer informasjon kommer nærmere 
arrangementsdato. 
Arr.: Midt-Troms Museum og Sørreisa Historielag. 

ÅPNING AV GAPAHUK 1. UKE I AUGUST.
Sørreisa historielag har søkt Statskog om en Gapa-
huk og fått tildelt en. Vi har også vært så heldig 
å få lov av Vidar Mortensen å få sette den opp på 
hans grunn ved Vakkerhumpen. Det vil bli offisiell 
åpning første uke av august. Vi kommer tilbake 
med dato og klokkesett. 

JERNALDERDAG PÅ KRAMVIGBRYGGA 
10. AUGUST
Onsdag 10. august kl. 11 – 17. En rekke forskjellige 
jernalderaktiviteter både ute og inne. Foredrag 
med jernalderfokus. Leker for barn. Salg av kaffe, 
lefser, saft og lapskaus. 
Mer informasjon kommer nærmere arrangements-
dato. 
Arr.: Midt-Troms Museum og Sørreisa Historielag.

KULTURVANDRING FRA MØLLERHAUGEN TIL 
LEIRBOGEN 28. AUGUST
Sørreisa historielag vil også i år arrangere en 
kulturvandring fra Møllerhaugen i Målselv til 
Leirbogen i Sørreisa. Mellom Møllerhaugen og 
Leirbogen var det en vei/ sti som mange brukte 
i tidligere tider. Den var brukt både til besøk 
mellom bygdene og til å frakte varer. Turen er 9 
km lang og tar ca. 4-5 timer. Oppmøte utenfor 

Sørreisa hotell søndag 28 august. kl. 1000 for 
samkjøring. Start fra Møllerhaugen ca. 1045. Se 
oppslag på butikker.
Nærmere info om turen kontakt, Ernst Nilsen, 
mob.416 08 101.

PROSJEKTER
Sørreisa historielag utgir årbok og kalender hvert 
år og trenger bilder og historier.
Vi holder også på med å samle bilder/ historier om 
gamle biler og båter samt at vi planlegger å gi ut 
boka Krigsår Bind 3. Har du bilder eller historier og 
fortellinger, så ta kontakt.

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

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere 
utgitte årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Krigsår bind 
2, diktsamlinga Heimbygda mi 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
Pakkepris alle årbøker 2002-2015 kr 900,-

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

ANDELØPET 2016
Vi har nå startet salg av ANDELODD til 
 ANDELØPET 18. juni 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

Tradisjonell 17. maifeiring
Se 17. mai programmet i egen annonse.

ANDELØPET 2016
Åpner 18. juni kl 1600. 
Andeløpet starter kl 1700.
Ridning, rebusløp og fotballkamper for barn.
Salg av lapskaus, pølser og rømgraut, brus og 
kaffe. Gratis frukt! Gratis inngang!
Det blir grilling og musikk for voksne utover 
kvelden. Velkommen!

Lørdag 3. sept kl 20-02 Dørene åpner kl 19. Pub i foajeen fra kl 18
Bill på Sentrum kiosk i Sørreisa og på Billettservice.no
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Sørreisa Idrettslag - Håndball
http://www.sorreisa-il.no/h/

SIL Håndball avsluttet en god sportslig sesong 
med besøk av landslagsspiller og verdens-
mester Veronica Kristiansen den 14. mars 
2016. Dette ble en jubeldag for hele klubben! 

Bakgrunnen for besøket var at Sørreisa-
spilleren Annika Jakobsen har vært tatt ut som 
minihåndball-jente for landslaget, og at hun i 
denne tiden har hatt Veronica Kristiansen 
som mentor. Konseptet innebærer at land-
slagsspilleren skal besøke minihåndball-
jentenes klubber, og holde ei treningsøkt for 
laget til jentene. Dette ble også gjennomført i 
Sørreisa.

I tillegg til å trene Annika sitt lag, mix 10 år, 
så deltok Veronica Kristiansen på en offisiell 

Jubeldag og besøk av verdensmester!
markering for hele klubben, der alle våre 150 
spillere, trenere, oppmenn, foreldre/foresatte 
og mange andre interesserte møtte opp. Fra 
kommunens side stilte ordføreren. Flere 
hundre personer var samlet i hallen denne 
kvelden, og det bidro til full trøkk og høy 
stemning. - En kveld vi vil minnes med glede!

Nytt styre i SIL Håndball
SIL Håndball avholdt årsmøte 17. april, og 
det ble valgt nytt styre for klubben: Leder: 
Truls Johnsen, nestleder: Grete Berg Fosseng, 
styremedlemmer: Wenche Jakobsen, Anne Lise 
Skogmo, Finn-Arne Haugen og Marius 
Fredriksen.
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Det er V Å R  i Sørreisa, og musikklivet inviterer til
Vårkonsert – quiz  m/kafé  
på Solglimt, Skøelv søndag 22. mai kl. 1700
med
Cite, Blåkompaniet, Dr.Yes, 
Sørreisa Mannskor, Sørreisa Damekor, 
Sørreisa Skolekorps og 
Sørreisa Musikkforening.

Konserten danner grunnlaget for Quiz, og alle, 
både publikum og konsertdeltakere kan delta.  
Vinneren kan se fram til en flott premie.
Skøelv IGL tar seg av bevertningen, og selger 
masse hjemmebakt i tillegg til kaffe og annen 
drikke.

Inngangsbillett kr. 150.-. Barn i grunnskolealder 
og yngre kommer gratis inn.
Arrangør er Sørreisa Sang og Musikkråd i 
samarbeid med Skøelv IGL.

Fresk vårkonsert
og quiz  m/kafé

Dr. Yes spiller på vårkonserten på Solglimt

Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

IL Unglyn Fotball
Da er fotballsesongen i gang for sesongen 
2016. I år har vi med 4 lag i serien, fordelt på 
2 mix lag i årsklassen 5-6 år og 7-8 år. 
I tillegg har vi 2 guttelag i årsklassen 13 og 14 
år. Vi ønsker ny spillere hjertelig velkommen! 

Kontakt leder i fotball Kim Vegard Johansen 
på tlf 41683775 visst du har lyst til å være 
med å spille fotball.

Foreløpige treningstider er:

• Mix 5-6 år Onsdag kl 18 i gymsalen i Vågen.
• Mix 7-8 år Mandag kl 18 i gymsalen i Vågen.
• Gutter 13-14 år Mandag kl 19-20 
   i idrettshallen i Sørreisa, og onsdag kl 18 på  
   gressbanen i Vågen.

Gressbanen er snart klar til bruk, så trenings-
tidene vil endre seg etter hvert.

Velkommen til en ny fotballsesong!
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Det startet med at vi for ett år siden tok kontakt 
med Roy-Frode Løvland fordi vi ønsket å lage 
ei musikalsk forestilling som kunne settes opp 
i kulturhuset. Han tente på ideen, og et godt 
samarbeid startet. Han skrev da ei fortelling om 
trolljenta, Gnist, og menneskegutten, Trym.  
Etterpå fikk alle klassene være med i arbeidet med 
å lage sangene til forestillinga. Det var stor stas 
for dem å ha laget «sin egen» sang. Arbeidet med 
Gnist inngår i flere av fagene og dekker 
kompetansemål både i Musikk, Kunst & Håndverk, 
Norsk og Kroppsøving. Etter jul startet øvinga på 
sangene og laging av trollkostymer. Den siste tida 
har vært brukt til å øve inn rollene, koreografi, 
scenebytter, dans, replikker m.m. På forestillinga 
ble musikken framført av Roy-Frodes band Dr. Yes.

Vi er stolte over at skolen vår har valgt å prioritere 
på en måte som bygger relasjoner og kreativitet 
hos elevene. Elevene var tydelig slitne etter siste 
forestilling- men vi tror det har gitt dem en unik 
opplevelse og ei erfaring de vil ta med seg videre.

GNIST
Vi på Skøelv skole har nettopp avsluttet vår store satsing dette skoleåret- framføring av musikalen 
GNIST – som handler om vennskap. Dette ble gjort med to nesten fullsatte forestillinger i Kulturhuset. 

Takk til Roy-Frode som er så god til å inspirere og 
motivere både oss voksne og elevene til å yte vårt 
beste! Takk også til foreldrene som bustet hår, og 
som bidro med kaker og kaffe til kafésalget  -  og 
ikke minst takk til alle som kom og så på. 

Hilsen små og store ved Skøelv skole. 

Bildene fra forestillingen i Kulturhuset viser at det var mange flotte kostymer og dramatisk sminke
Foto: Arne Ivar Hanssen

Foto: Arne Ivar Hanssen
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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
Sokneprest 
Jan-Ole Berntsen
Tlf 91194771

Redaksjon 
Ivar Bjørkås
Tlf 478 08 171

14.02.16 Teodor-Andreas Torkildsen
06.03.16 Annie Smevik
10.04.16 Amalie Eriksen Grande
10.04.16 Celine Gundersen (bosatt Lenvik)
10.04.16 Eirik Holmgren Halse

 

04.02.16 Svein-Roald Østrem, f. 1936
04.02.16 Erna Holmemo, f. 1920
04.02.16 Evald Eriksen, f. 1949
07.02.16 Paula Nøstvold, f. 1930
10.02.16 Solfrid Marie Simonsen, f. 1930
17.02.16 Arnfinn Eriksen, f. 1924
18.02.16 Aslaug Lindgaard, f. 1925
20.02.16 Arna Nilsen, f. 1929,
15.03.16 Ruth Johansen, f. 1916

PÅ BLOKKA
Nå har vi nettopp hatt Menighetens årsmøte i 
Sørreisa. Årsmelding og regnskapstall ble lagt 
fram til godkjenning. Og det er utrolig mye 
positivt som skjer i kirka i Sørreisa, noe vi i 
menighetsrådet er veldig glade og takk-
nemlige for! Det er umulig her å liste opp alt 
som foregår, men årsmeldinga er tilgjengelig og 
kan fås på menighetskontoret i kapellet i 
Straumen for de av dere som ønsker det.
Jeg vil bare kort nevne konfirmantene som i 
tillegg til undervisninga deltar på en fin måte 
i gudstjenestene som tekstlesere, kirketjenere, 
kirkeverter og med datahjelp, 4 stykker om 
gangen. Og ikke minst Kirkens Nødhjelp-
aksjonen som de gjennomførte med et flott 
resultat. Torsdagsklubben, Vennekoret og 
Young Voices som synger og opptrer for oss 
med jevne mellomrom gir inspirasjon og glede 
til oss som er til stede. Visste dere at Lysglimt 

/ Motorklubben hadde 82 medlemmer i 2015? 
Og det er nok ikke bare de to firehjulingene og 
to mopedene som trekker. Et livat og trivelig 
miljø med samlingsstund er viktig for den 
gode oppslutninga. Og speiderne som også i 
år skal være med på bl.a. å pynte vårt vakre 
Sørreisa med vimpler på nasjonaldagen. Slik 
kunne jeg fortsette.
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle 
frivillige og ansatte som planlegger og gjennom-
fører alt dette og mere til som misjons-
foreninger, ulike utvalg i kirka, andakter på 
Omsorgssenteret, mv. Og en stor takk til alle 
dere foreldre som kjører og støtter opp om 
barna og de unge slik at de kan være med på 
kirkens tilbud.
Nå går det mot vår og sommer, ei veldig fin 
tid for oss i Sørreisa. Vi ønsker dere alle alt 
godt, og sender spesielle tanker og bønner for 
dere som sliter med sykdom og andre plager i 
hverdagen!
For Sørreisa menighetsråd

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
mai - september 2016

5. mai  Kristi himmelfarts-
dag 
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

17. mai Grunnlovsdag 
Straumen kapell kl. 09:30, 
Familiegudstjeneste

29. mai - 2. søndag i 
treenighetstiden
Tømmervik kirke kl. 10:00 og 
kl. 12:30, konfirmasjon
 
5. juni - 3. søndag i 
treenighetstiden 
Straumen kapell kl. 11:00, 
Familiegudstjeneste

12. juni - 4. søndag i 
treenighetstiden 
Skøelv kapell kl.11:00, 
høymesse

19. juni  - 5. søndag i 
treenighetstiden 
Straumen kapell kl. 11:00, 
høymesse

3. juli - 7. søndag i 
treenighetstiden
Tømmervik kirke kl. 11:00, 
høymesse

17.  juli - 9. søndag i 
treenighetstiden
Gompedalen kl. 11:00, 
friluftsgudstjeneste

31. juli - 11. søndag i 
treenighetstiden 
Tømmervik kirke kl. 11:00, 
høymesse

21. august 
Vingårdssøndag 
Tømmerneset leirsted kl. 
12:00, familiegudstjeneste

28. august  15. søndag i tree-
nighetstiden
Straumen kapell kl.11:00, 
samlingsgudstjeneste

4. september 16. søndag i 
treenighetstiden
Straumen kapell kl. 11:00, 
høymesse

11. september 17. søndag i 
treenighetstiden  
Tømmervik kirke kl. 18:00, 
konfirmantpresentasjon

18. september 18. søndag i 
treenighetstiden 
Skøelv kapell kl.11:00 
høymesse

25. september 19. søndag i 
treenighetstiden 
Tømmervik kirke kl. 11:00, 
familiegudstjeneste

Vi tar forbehold om 
endringer, følg med på 
annonsering i avisene.

Menighetens årsmøte 2016.
Torsdag 21. april  kl  1900 avviklet Sørreisa menighet sitt årsmøte. 19 personer hadde funnet veien 
til Straumen kapell. Møtet startet med samling i kapellet og fortsatte med årsmøtebehandling nede i 
peisestua. Her ble tilstanden for Sørreisa menighet i 2015 gjennomgått og i lys av denne 
årsmeldinga ble det også sett på utfordringene framover. Årsmeldinga for 2015 viser en stabil 
aktivitet i Sørreisa menighet og spørsmål og kommentarer fra de frammøtte viser stor interesse 
for menighetsarbeidet. 
Underveis i møtet ble det servert kaffe og noe å bite i.
IB
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Barnas påskefest
10. april var det en festgudstjeneste i Straumen 
kapell. Da var det barnas påskefest. Det var 
mange frammøtte. Gudstjenesten hadde stor 
grad av medvirkning av barn og unge.
Først i gudstjenesten var det dåp av to barn. 
I den forbindelse fikk vi flott solosang av Mia 
Solset Malik.

Torsdagsklubben bidro med flere sanger og 
noen konfirmanter var medhjelpere som kirke-
tjenere og tekstlesere.  Presten og menighets-
pedagogen hadde laget et flott opplegg med en 
tegnefilm som på en fin måte fikk fram påskens 
hendelser. I forbindelse med ofringa var det 
også ei bønnevandring.
Det rettes en stor takk til alle involverte for en 
fin og opplevelsesrik påskefest.
IB.

Konfirmantleir på 
Tømmerneset
Menighetsbladets utsendte tok en tur til 
Tømmerneset for å se hva som forgikk der.  
Hann hadde møtt to fra konfirmantenes 
foreldregruppe som var på en butikk i Sørreisa 
og gjorde storinnkjøp av melk, ris, sukker og 
kanel. På spørsmål om formålet for det store 
innkjøpet, var svaret at de var grøtkokere på 
den store konfirmantleiren på Tømmerneset.  

Da bladets utsendte ankom, var grøten spist 
opp og konfirmantene var i full aktivitet inne 
i kapellet der de lærte om å lage en gudstjen-
este. Etter det ble de delt i grupper for å skrive 
bønner som kunne brukes på søndag. Bladets 

utsendte kunne ikke vær til stede hele tida og 
måtte derfor nøye seg med programmet for 
leiren for å se hva som foregikk. Det var ikke 
bare ”religiøse” temaer, men allmennyttige ting 
som rus og forelskelse. Det var og satt av tid 
til uteaktiviteter og kos. Lørdagskvelden var 
filmkveld.

Etter stemninga som rådde på leiren er jeg 
sikker på at alle etter endt leir kunne skrive u
nder på den velkjente formuleringa fra stiler på 
barneskolen: ” Vi var alle enige om at vi hadde 
hatt en fin tur”.
IB

Se bildet av alle konfirmantene på forsiden av  
Menighetsbladet
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Kjøp av minnekort 
Menighetskontoret minner om at det kan 
kjøpes minnekort til pårørende i forbindelse 
med begravelser. Minnekortene har en kort 
tekst, et lite kunstnerisk bilde med plass til 
navnet på den avdøde på forsiden og navnet til 
avsender på baksiden. Kortet kan bestilles på 
telefon 90542231, og det gis til pårørende på 
begravelsesdagen. Kortet koster minimum 
kr. 50.- pr stk, men man kan betale så stort 
beløp en ønsker. Inntekten går til blomster-
fondet som brukes til forskjønning på alle 
gravlundene i Sørreisa kommune.

Kirkevergen

Menighetstur til Tømmerneset
I flere år har Sørreisa menighet arrangert tur til Tømmerneset på ettersommeren. Dette arrange-
mentet har blitt populært og vi vil også i år arrangere denne. Datoen er fastsatt til 21. august. 
Også i år legges det opp til en familiegudstjeneste, grilling, kanopadling og muligheter til 
aktiviteter av forskjellig art. 

Følg med på baksida av Folkebladet og på sorreisamenighet.blogspot.no. Her vil det komme 
informasjon om turen og opplegget.

Dugnad på gravlund 
sommeren 2016
Det vil også i år arrangeres dugnad ved grav-
lundene i Sørreisa. Datoer er ikke fastsatt da 
det fortsatt er mye snø på feltene, men dagene 
vil annonseres ved oppslag på butikkene med 
påminning på baksiden av folkebladet like før. 
Ta med rive, spade og trillebåre, kaffe og noe 
godt å bite i, så møtes vi til dugnadsarbeid for 
forskjønnelse av gravlundene. 
Vel møtt, - og god sommer!

Kirkevergen

Idyll på Finnfjordvannet
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Snart pinsetider……
En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd 
over alle mennesker.  Deres sønner og døtre skal 
profetere, de gamle skal drømme drømmer og 
de unge skal se syn.  Selv over slaver og slave-
kvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd. 
Joel 3. 1 – 2

Det er snart pinsehøytid. Dette er høytiden som 
handler om at det skjer det som Jesus lovet sine 
disipler før han dro opp til himmelen, - at han 
ikke ville la dem bli igjen som foreldreløse 
barn, men at han skulle komme til dem. Og så 
kommer han på den aller første pinsedag, til en 
flokk disipler som var en smule forvirret etter 
alt det som hadde skjedd. Han kom til dem, 
men ikke i slik kropp han hadde da han forlot 
dem, men som Den Hellige Ånd, den tredje 
person i den treenige Gud. De merket Åndens 
inntog ved at det satte seg ildtunger over deres 
hoder, og det blei snakket ulike fremmede 
språk. 

Og siden kommer han til alle som lar seg døpe 
til dette treenige Guds navn, og som forblir i 
troen på den oppstandne Jesus Kristus.

I det det gamle testamentets tid var Gud å 
finne i møteteltet hvor paktens ark var plassert 
(denne kista hvor lovtavlene var oppbevart), 
og senere i tempelet. Ellers hører vi om enkelt-
personer som blei fylt av Ånden. Men Guds 
plan var, som han gir til kjenne blant annet 
gjennom profeten Joel, at en gang vil Gud øse 
ut sin Ånd over alle mennesker. 

Det er i denne tid vi nå lever, den Hellige Ånd 
er kommet til jord, og er til stede der bibelens 
budskap formidles. Og nettopp ved troen på 
Jesus blir det pinsetider også vi våre liv. Han 
flytter inn hos oss. Ved Ånden ønsker Gud 
å veilede oss til hele sannheten, både om oss 
selv og om seg selv. Om oss - at vi er slike som 
trenger tilgivelse for våre synder, om seg selv - 
at han så rikelig har utøst sin nåde.
Og ved Ånden ønsker han å utruste oss til 
tjenesten i Guds rike her på jord. For Gud har 
gjort seg avhengig av å bruke nettopp tilgitte 
mennesker til å formidle nåden og tilgivelsen 
for menneskene her i verden.
Og ved Ånden vil Gud gi oss all den trøst og 
støtte vi behøver på vandringen.

Vi inviteres til å leve i pinsetider hver eneste 
dag. Vi opplever nok ikke ildtungene på våre 
hoder, men vi skal vite at Ånden er der i Ord 
og sakrament, han vil bo ved troen i våre 
hjerter.

God pinse !

Sokneprest Jan-Ole Berntsen
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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!
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
od

. 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


