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Knut Olsen, Ordfører

Et levende demokrati?
“§ 100.  Ytringsfrihed bør finde Sted……. “
Norges grunnlov inneholder vesentlige 
bestemmelser for hvordan innbyggerne i dette 
land skal garanteres grunnleggende menneske-
rettigheter så som religionsfrihet, ytringsfrihet, 
ingen dom uten lov etc. etc.  I vårt demokrati så 
tar vi dette som selvfølgeligheter uten å reflektere 
over at så slett ikke er tilfelle i alle samfunn på 
kloden.

Ytringsfriheten er et lovbestemt gode som fungerer 
både som mulighet til å påvirke samfunnsdebatten 
og som sikkerhetsventil for egne meninger.  Satt 
opp mot ytringsfriheten har vi kravet/ønsket om 
vern av person og privatliv.
Ideelt så er det et sterkt ønske at flest mulig 
engasjerer seg i samfunnsspørsmål hvor man 
markedsfører sine meninger og på denne måten 
påvirker samfunnsdebatten.  

Etter min mening så er åpenhet i mange 
henseender en ubetinget fordel nettopp i kraft at 
man ikke behøver å spekulere på hva som foregår i 
de ”skjulte rom”.  Enkelte saker har likevel et 
aktverdig behov for beskyttelse mot innsyn. Det 
er greit å forstå at personlige saker kan være så 
følsomme at de bør få slippe offentlig innsyn.  
Offentlighetsloven og andre lover tar hensyn til 
dette. 

Injurie-lovgivningen er vesentlig svekket og svært 
få anmeldelser fører til domfellelse.  Dette kan 

være et tve-egget sverd.

Som ordfører er det naturlig at jeg må tåle kritikk 
både muntlig og skriftlig.  Kritikk kan slå begge 
veier ved å være både lærerik og injurierende. Det 
er ofte en avveining om når svar bør avgis. Hvis det 
er åpenbart at faktisk feilopplysninger florerer så 
mener jeg at dette betinger svar. Personangrep og 
skittkasting er selvfølgelig ikke trivelig men svar 
hjelper vanligvis ikke på ”folkeopplysninga”.

NYE SOSIALE MEDIA
Facebook, internettaviser, blogger og lignende har 
figurert en stund, men aktualiseres mer og mer på 
bekostning av papir aviser.  Enhver PC-eier er nå 
en potensiell journalist og spalte-skriver. Dette er 
en fantastisk mulighet for meningsutveksling og 
påvirkning som flere og flere ”oppdager”.  Det er 
imidlertid en ”skyggeside” hvor de mer gemene 
sider av oss ”trigges” og gis spillerom.

ANSVARLIGHET OG MOT?
Svært mange velger å skjule sin identitet bak et 
slag psevdonym eller ”nick-name”.  Jeg ser ikke 
bort fra at enkelte har et aktverdig behov for å 
skjule sin identitet under spesielle omstendigheter. 
Normalt så mener jeg at man oppnår mer seriøsitet 
og respekt ved å opptre åpent. Det handler om å 
ha mot til å stå for sine meninger.  Da reduserer 
man forhåpentligvis en stor del av de gemene og 
sjikanerende utsagnene.          

OFFENTLIGHET I FORVALTNINGA
Offentlighetsloven slår fast at forvaltninga skal 
være mer åpen.  Større åpenhet vil gi større innsikt 
også innen kommuneforvaltninga.  Jeg kunne 
tenke meg å foreslå en ”åpen dag” på kommune-
huset - utover normal arbeidstid.  Alle som lurer 
på ett eller annet om kommunal drift, budsjett, 
regnskap, eller hva det måtte være, kunne spasere 
fra avdeling til avdeling for å spørre om det man 
funderer på. Kanskje man er svanger med en god 
ideer om dette eller hint?  Kanskje man til og med 
oppdager noe nytt?
Min påstand er at uenighet skaper kreativitet, men 
ÅPENHET SKAPER TILLIT   

Så ønsker jeg oss alle ei fin ettervinterstid! Snart 
kan vi skrelle appelsinene uten polvotter

Med vennlig hilsen
Knut H. Olsen
Ordfører



Forsiden
Dyrøy og Sørreisa starter samarbeid om lege-
tjenestene. Her er det lege Elisabeth Dalgaard 
som sjekker øret til Martin Terje Nikolaisen. 
Les mer om saken i midten av Ka skjer.

Ka skjer i S
ør

re
isa

Ansvarlig redaktør:
Wigdis N. Andersen

Redaksjonen: 
Kulturkontoret 
Produksjon:
abcProfil

Kontaktinfo: Aina Løhre, 
tlf: 77 87 50 22 eller 992 04 624 
ePost: kaskjer@sorreisa.kommune.no

Studierommet er flyttet til kommunehuset
Studierommet i biblioteket har vært brukt av 
mange studenter siden starten på 1980-tallet. 
Faktisk så mange at Sørreisa har vært i en særstilling 
sammenlignet med de andre kommunene i 
regionen. De desentraliserte utdanningene har 
bidratt med sykepleiere, vernepleiere, lærere, før-
skolelærere og mye annen nødvendig 
kompetanse, og studierommet har vært en viktig 
arena i denne sammenhengen. Som et sparetiltak 
har kommunestyret vedtatt at bibliotekets lokaler 
skal reduseres med ca 100 kvm. Det er dermed ikke 
lenger plass til studierommet i de leide lokalene i 
Sørreisabygget. Tilbudet videreføres imidlertid i et 
møterom på Kommunehuset, og rådmannen 
ønsker studenter hjertelig velkommen hit. 
Studenter vil bli prioritert i forhold til andre brukere 
av rommet, og biblioteket vil fortsatt være 
studentenes støttespiller mht til faglitteratur. Alt 
i alt håper og tror rådmannen at vi fortsatt skal 
kunne gi studenter et godt tilbud.

Flere benytter seg av innsynsretten
De siste par årene har servicekontoret opplevd 
en formidabel økning i henvendelser om innsyn i 
kommunale saker. Offentlighetsloven gir klare be-
grensninger på hva som kan unntas fra offentlig-
het, og praksis i kommunen er at færre dokumenter 
enn tidligere, unntas fra offentlighet. Om et 
dokument inneholder for eksempel person-
opplysninger, er ikke dette nok til unndra hele 
dokumentet. Når dokumentet frigis er imidlertid 
disse dataene unntatt. Man har også krav på 
anonymt å få ut dokumenter, f.eks tilsendt på 
e-post. Innsyn og offentlighet i kommunal virk-
somhet er positivt, og rådmannen oppfordrer alle 
til å benytte seg av denne muligheten hvis man er 
usikker på fakta i en sak.  

Wigdis N. Andersen, rådmann

Samarbeid og dialog mellom Sørreisa
 kommune og Sørreisa næringsforening 
Næringsforeninga har tatt initiativ til økt kontakt 
med kommunen og det har resultert i en avtale 
om minst 4 dialogmøter i året. Målet er at vi skal 
være godt informert om hverandres virksomhet 
og planer, felles kunnskap er en forutsetning for 
å dra i samme retning. Utvikling av parkområdet 
bak hotellet er et konkret samarbeidsprosjekt, der 
kommunen eier grunnen og næringsforening i 
samarbeid med andre foreninger tar ansvar for 
utbygging. Får vi finansiering på plass vil vi se noen 
resultater allerede i sommer.

Gratulerer med kulturprisen, 
Arvid Skjellhaug!
Arvid Skjellhaug har bygd opp Gamtofta steg for 
steg over lang tid, og det har etter hvert vokst fram 
et fantastisk fint samisk anlegg i Skardalen. Jeg 
kjenner området veldig godt, for bestemor bodde i 
nærmeste nabolaget og som barn var jeg mye der 
om sommeren. Samisk kultur var på den tida lite 
synlig lokalt, og Arvid har gjort et viktig pioner-
arbeid for belyse samisk historie og kultur i 
Sørreisa. Prisen er vel fortjent, gratulerer Arvid!
       
Med vennlig hilsen 
Wigdis N. Andersen, Rådmann
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Info
Møteplan for Sørreisa kommune - 2011

Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret    4   17  26  24R   29   27  10   15

Formannskapet       3  19  16  25   15   20  17     1

Undervisningsutvalget  22     10       6     22  
Kulturutvalget    15    3       13     15

Helse- og sosialutvalget    4 10     12       22   20  24   

Teknisk- og arealutvalget  28    11    6   24  26      7  25

Vilt- og utmarknemnda  9   20    1  24     23    1
Eldrerådet   8   5    7    6   18     6

Råd for funksjonshemmede    7    6  29  14

                                                              Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet 
                                                              er  bestemt.
                                                              Kommunestyremøtene annonseres særskilt i dagspressen.
                                                              Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, 
                                                              biblioteket og nettsiden.

Sørreisa kommune

Åpningstid på telefon 
Åpningstiden på kommunens sentralbord er
kl 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

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

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.

Ferievikarer/sommerjobb 
Søknadsfrist 31.03.11
- Pleie- og omsorgsenheten/rehabiliterings-
enheten
- Renhold av kommunale bygg
- Teknisk etat, vedlikehold, park og kirkegårdsar-
beid

Det søkes etter vikarer i perioden 
20.06.11 – 14.08.11
Felles for stillingene:
Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og 
avtaleverk. 
Fullstendig utlysingstekst finnes på kommunens 
hjemmesider;
www.sorreisa.kommune.no på ledige stillinger. 
Der finner du også inngangen til vårt elektroniske 
søknadsskjema som vi ønsker at du bruker. Kopi 
av vitnemål og attester sendes til Sørreisa 
kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa. 

Reisevaksiner
Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, f.eks 
Tyrkia, Bulgaria, Kroatia, Thailand osv? Da er det 
anbefalt å vaksinere seg før du reiser. Vaksine-
behovet er avhengig av hvilket land du skal til og 
hvor lenge det er siden du ble vaksinert sist.
Ta kontakt med helsesøster for råd, veiledning og 
timebestilling. Telefon 77 87 50 88.
PS. Det er lurt å starte vaksineringen i god tid.

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.
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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. 
Søknaden skal til uttalelse hos helse- og sosialråd-
giver og lensmannen, før en bevilling eventuelt 
kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 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.

Søknad om barnehageplass
Fristen for å søke barnehageplass i kommunale 
og private barnehager er 15. mars.
 
Fra og med 2011 skal alle søknader sendes inn 
elektronisk via et søknadsskjema som er lagt ut 
på kommunens nettsted: http://www.sorreisa.
kommune.no.  
 
Trenger du hjelp med utfyllingen eller ikke har 
tilgang til PC og internett, kan du ta kontakt med 
Servicekontoret, tlf 77 87 50 00, for assistanse.

For å ha rett til barnehageplass jf 12a i Barne-
hageloven, må fristen 15.mars overholdes. 
Samme frist gjelder også dersom du ønsker å 
søke om overflytting til annen barnehage.
 
Barn som i dag har fått tildelt fast plass i barne-
hagene beholder denne til de begynner på 
skolen eller sier opp plassen. Disse trenger 
dermed ikke å søke på nytt. 

På kommunens nettsider finner du også 
informasjon om priser, de ulike barnehagene 
samt vedtektene for barnehagene.

Tømming av slamavskillere    
Tømming starter i løpet av august måned. I år 
tømmes det fra sentrum mot Andselv og mot 
Finnsnes. Mer informasjon om tømmingen 
kommer i neste Ka skjer.

Valg av lagrettemedlemmer/ 
lekdommere
I løpet av vinteren 2011/ 2012 skal det velges 
lagrettemedlemmer og lekdommere til de 
alminnelige domstolene. Disse skal tre i funksjon
fra 1. januar 2013.
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 
Service-kontoret, tlf. 77 87 50 00 eller 
www.postmottak@sorreisa.kommune.no

Mer informasjon finner du på www.domstol.no
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Hvor :   Sørreisa kulturhus
Når :     Torsdag 17. mars kl 11. 30 - 15.00 
Målgruppe:  Gårdbrukere i Midt-Troms og 
  andre som jobber for     
  ei positiv utvikling i landbruket. 

Program: 
11.30 - 12.00 oppmøte / kaffe
12.00 - 12.15 åpning 
12.15 - 13.00 humørbonden
13.00 - 13.30 pause /mat
13.30 - 14.15 humørbonden
14.15 - 15.30 ”klapp på skuldra” fra Landbruks 
  dir. i Troms og oppsummering

Humør og kompetanseheving i landbruket

Sørreisa kommune og Landbruksforumet i Midt-Troms setter stor pris på 
gårdbrukerne i regionen og ønsker å gi disse en klapp på skulderen og 
faglig påfyll etter et vanskelig år i 2010. Dette seminaret markerer opp-
starten på prosjektet som er støttet av Fylkesmannen i Troms.

Humørbonden 
Geir Styve
Han skal inspirere til å se mulighetene på egen gård og har fokus på 
humør og framtidstro. Styve kommer! Landbruksdirektøren i Troms Arve 
Kleiven kommer! Kommer du?

Gøy på landet!

Styve skal inspirere til å se mulighetene på egen 
gård og ha fokus på humør og framtidstro.

Landbruksdirektør i Troms Arve Kleiven kommer!
Kommer du?

Påmelding til Kirsti Kleppe på e - post: k.kleppe@
sorreisa.kommune.no 
Tlf:  77 87 52 41/ 99 20 49 41 innen 14. mars.
Kursavgift kr 200.- betales til Sørreisa kommunes 
konto nr 4705 02 00147.

Nytt fra Grønns(m)ak
Kurset i grønnsaksdyrking er godt i gang med  10 
deltakere fra Sørreisa.  Totalt har kurset 40 deltakere 
fra hele Midt-Troms og 6 kursdager skal holdes 
rundt om i kommunene i løpet av våren.  
Kurset er grunnleggende og studentene får lære 
både om jordkultur, dyrking av ulike slags grønn-
saker og hvordan handtere utfordringer som 
ugress og skadedyr.  Hensikten er å gi kunnskap 
og inspirasjon til de som ønsker å starte opp med 
produksjon av grønnsaker i større skala enn en liten 
kjøkkenhage.  Spennet i ambisjoner er likevel bredt 
og varierer fra selvforsyning til levevei.  
Til sommeren vil det bli parseller hvor kursdeltakerne 
som ikke er i gang med egen åker kan få prøve seg 
i praksis.  Prosjektet ”Grønns(m)ak” skal gå over 3 år 
og Inger Andreassen er ansatt som prosjektleder.  
Hun har kontor i Tranøy og kan nås på tlf 77874004 
eller via e-post: 
inger.andreassen@tranoy.kommune.no.

Reidun Aspmo, grønnsakentusiast fra Tranøy og 
initiativtaker til prosjektet



  HØST

Aug skolestart 22.8.   8 skoledager

Sept høstferie 29.9. -30.9 20 skoledager

Okt 21 skoledager

Nov skolefri 11.11. 21 skoledager

Des siste skoledag før jul 20.12. 14 skoledager

Sum høsthalvåret 84 skoledager

  VÅR

Jan skolestart 3.1.  21 skoledager

Feb skolefri 10.2.  20 skoledager

Mars vinterferie 5.3 -9.3.  17 skoledager

April påskeferie 2.4 - 9.4.  15 skoledager

Mai fri 18.5.  19 skoledager

Juni siste skoledag 20.6.  14 skoledager

Sum vårhalvåret 106 skoledager

Tilsammen 190 Skoledager

Skolerute skoleåret 
2011/2012
Undervisningsutvalget vedtok 22.2.11 at 
grunnskolen i Sørreisa skal følge samme skolerute
som Troms fylkeskommune. Skoleruta for 
skoleåret 2011/10 blir da slik:

Snøfreser til sykehjemmet
Snøfreser er på plass etter at penger ble skaffet ved 
kronerulling etter et initiativ fra HSU ved leder Ole 
Georg Koch.
I oppropet framkommer det hva freseren skal 
brukes til:
“...slik at gangene i sansehagen kan freses fri for 
snø, og brukerne på varme vårdager kan komme 
seg ut.
Samme freser er tenkt brukt til å holde det plan-
lagte område i forbindelse med omsorgsboligene 
og omsorgsleilighetene fri for snø, slik at disse 
beboere også kan nyte varme vårdager ute.”

Ole Georg Koch (t.v.) og Nils Arne Nøstvold og 
viser her stolt fram snøfreseren. 
Tusen takk til alle bidragsytere!

TT-kort
-  Transporttjenesten for 

funksjonshemmede
Søknadsrunde for 2. - halvår 2011.

Funksjonshemmede som kan ikke bruke 
ordinær kollektiv transport, kan søke 
om TT-kort. Denne søknadsrunde gjelder 
nye brukere og de som har godkjenning som 
utløper 30. juni 2011. 

Eventuell godkjenning vil være gyldig 
01.07.2011-30.06.2013. TT-kort brukere som 
har godkjenning til 31.12.2011 skal søke på 
nytt i neste søknadsrunde 
(søknadsfrist 01. 0ktober 2011).

Søknaden med legeerklæring sendes innen 
fristen til:
Sørreisa kommune
Pleie og omsorgskontoret
Sykehjemsveien 77
9310 SØRREISA

Søknadsskjema og kriterier for brukergod-
kjenning fås ved henvendelse til 
Servicekontoret.
Du finner også søknadsskjema på 
www.tromsfylke.no.

Søknadsfrist:
1. Mai 2011
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Sørreisa har igjen fått blomsterbutikk. Beliggende 
midt i sentrum er den med på å skape aktivitet i 
bygda. Den åpnet akkurat tidsnok til at Sørreisa-
væringen kunne kjøpe blomster til Morsdagen. 

Det er en familiebedrift som står bak etableringen. 
De har tilsvarende virksomheter både i Brøstadbotn 
og i Bardu fra før og har holdt på i bransjen i mer 
enn 12 år.  Men, i Sørreisa er det jentene Melanie 
Taubert og Marthe Kjellmo som skal drive butikken, 
og dermed blir ansiktene du kommer til å møte når 
du handler der. Melanie Taubert er daglig leder. Hun 
flyttet til Sørreisa fra Erfurt i Tyskland for 4 år siden 
og begynte den gang på Hotellet i Sørreisa. Hun har 
også jobbet på Finnsnes før hun nå altså skal drive 
blomsterbutikk i Sørreisa.
- Jeg trives veldig godt i Sørreisa, sier hun. – Spesielt 
at det er et lite sted med et oversiktelig miljø tror jeg 
blir bra for min lille datter (2 og et halvt år, red. anm) 
å vokse opp i. Min samboer jobber i Gumpen og vi 
har det veldig fint her.

Blomster
Butikken fører potteplanter og skårne blomster. 
- Du kan si at vi har det meste av planter.

Vi har også inne en del av de store plantene som er i 
ferd med å bli stadig mer populære. 
Det går spesielt mye planter. Skårne blomster går til 
alle anledninger, bursdager og festlige anledninger, 
begravelser etc.
Vi er en Euroflorist butikk som leverer blomster over 
hele verden.

Begravelsesbyrå
Som det framgår av navnet ”Sørreisa Blomster 
Begravelsesbyrå” så handterer vi alt angående døds-
fall, nedlegging, samtaler med pårørende, utfylling 
av papirer o.s.v.  Vi gjør også hjemmebesøk om det 
ønskes.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til våre butikker!

Marthe Kjellmo  og Melanie Taubert (t.h.) 
skal drive den nye butikken Sørreisa blomster 
og begravelsesbyrå.Nye blomster

Sørreisa Blomster
Begravelsesbyrå

Storveien 3, 9310 Sørreisa

Butikk og vakttelefon: 77 86 15 50
E-post: furul@online.no
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Bygg og anlegg
Bertheussen Malerservice AS 982 56 530

77 86 43 11

www.ferdighus.no

77 86 20 20

Isaksen Eiendom AS 77 86 14 40

Jakobsen byggvirksomhet
Snekker

77 86 15 09

Lasse Larsen, Snekker 99 56 01 32

Nilsen Tormod 77 86 13 04

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS 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

bjosimo@online.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS 77 86 18 03

Helse og velvære

www.bioform.no

77 86 18 68

   www.kiromidttroms.no 

77 86 34 50

Legekontoret Stakkevold AS 77 86 29 90

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Merete’s Massasjeteapi 91 58 18 00

Midt-Troms psykologtjeneste 950 26 679

Øyeblikkelig hjelp 77 86 16 60

Odd Eivinn Vaeng
Selvst Herbalife distributør

77 86 18 32

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS 77 86 16 00

Tankefeltterapeut 
Anne-Grethe Furøy

93 65 18 61

Escape hud og spa
www.escapehud ogspa.com

932 15 344

Mona’s fotterapi 40 22 70 93

Massasjeterapaut Bente Bråthen 913 42 019

Transport og Maskin
ATB Bilutleie 932 12 254

Bakkehaug Magne 77 86 11 57

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

77 86 11 96

Drosjesentralen 77 86 11 80

Eilertsen Einar 77 86 11 54

Gundersen Maskiner 77 86 42 22

Jan Pedersen Transport 77 86 19 50

Johnsen Rolf Arne 930 61 659

Lange, Ole 77 86 17 02

Anlegg og Maskin AS
post@lemas.no

992 63 338

Lars Eriksen Transport AS
post@lemas.no

77 86 22 35

Maskinservice 77 86 16 34

Midt-Troms Bruktbilutleie ANS
www.mtbu.net

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS 77 86 22 50

466 36 621

Stenslette Bil og Maskin
stenslettebilogmaskin.no

90 58 89 43

Svein Molund 45 20 48 46

Sørreisa Kran og Transport AS 77 86 16 63

Sørreisa Maskin Team AS 90 84 32 99

Ulf Kolstad 408 98 913

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa (nov 2010)
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Landbruk og Mat
Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

Arne Mathisen 91 59 41 51

Bjørklund Gård 77 86 11 70

Borgvald Hanssen 77 86 41 51

Bjørn Arne Bjørkmo 77 86 45 71

Einar Nikolaisen 77 86 18 94

Eivind Idar Hansen 90 15 36 75

Fred Johansen 77 86 45 40

Gry B Bjørklund 77 86 49 98

Inge Andersen 77 86 15 44

Ingvald Olsen 77 86 15 92

Ingvar J Østrem 77 86 38 32

Jan- Erik Nikolaisen 77 86 10 45

Jarl Kato Solset 77 86 14 36

Jørn Lundberg 77 86 12 10

Karl-Ole Øvermoen 97 12 27 68

Knut Inge Midtbø 77 86 17 50

Odd Magne Lombnes 92 46 10 09

Oddbjørn Olsen 77 86 14 85

Oddgeir Kroken 77 86 18 87

Ole O Lange 77 86 17 02

Otto-Kjell Antonsen 77 86 15 70

Ronny Jakobsen 77 86 16 78

Sjømatbilen Inge Vågå 93 21 22 54

Steinhaug gård 77 86 17 93

Stian og Eirin Nilsen 908 58 862

Vidar Nordli 90 15 48 01

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur 90 72 36 93

Gunnvor Bells Eftf.
Begravelsesbyrå

77 86 10 44

ICA Sørreisa 77 86 10 74

Polarstrikk - produksjon og
salg av ullester
karnoeid@online.no

975 73 387

Rasmussen Per Import 77 86 41 41

Red-Fox Norge DA 920 44 544

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Shell Sørreisa 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

77 86 13 14

Sportscenteret ANS 77 86 17 82

Sørreisa Brukthandel 97 10 50 84

Sørreisa Solavskjerming 77 86 32 89

Åse 77 86 14 48

Industri
HALDORSEN
BIL OG MILJØ

www.haldorsen.no

77 86 22 00

M.A. Kramvig AS 77 86 13 37

Perpetuum 77 86 48 90

Midt-Troms Treindustri AS
www.mtti.no

77 86 23 00

Treindustrisenteret i Troms AS 952 01 107

Elverums produkter 77 86 18 65
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Industri

www.haldorsen.no

77 86 22 00

M.A. Kramvig AS 77 86 13 37

Perpetuum 77 86 48 90

Midt-Troms Treindustri AS
www.mtti.no

77 86 23 00

Treindustrisenteret i Troms AS 952 01 107

Elverums produkter 77 86 18 65
 

Tjenesteyting
AMnor AS Rengjøring / Rundvask
arne@amnor.as

915 94 151 
977 68 532

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

Bexmo
www.bexmo.no

932 50 065

Dark Design
www.darkdesignstudio.no

482 33 326

Data Service AS 77 86 23 50

Demoneye 
www.demoneye.no

959 09 611

EK Automasjon AS
www.ekautomasjon.com

77 86 21 20

Hot for swingende  
Fritz Roy Solvang - Friske toner for 
konsert og arrangement

909 64 058

Frivillighetssentralen 77 87 50 51

Gunvald H Grønlund 91 67 09 25

Hanssen Bent 91 35 88 75

Helgesen Ivar, O-kart 77 86 11 88

Hyginor 41471117

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

Ingeniør Sørfosbog 922 66 996

Kulde og VVS Consult AS 77 86 33 30

Larsen Linkup/Distriktstorget   
www.distriktstorget.no
post@distriktstorget.no

905 66 7 72

Larsen Sture 90 61 71 06

Marketing Service 77 86 31 31

Midt-Troms Begravelsesbyrå og 
Gunnvor Bells Eftf
kontakt@midttromsbegravelses-
byra.no
www.midttromsbegravelsesbyra.no

Midt Troms Elektronikkservice 77 86 19 99

Midt-Troms Vaktmesterservice 77 86 43 26

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

Nord-Norsk Skadedyrkontroll 414 71 117

PC Hjelp v/ Morten Sløgedal 
morten@pchjelp.no 

400 32 101

www.procall.no

77 86 37 00

Sandbakk begravelseshjelp
www.sandbakkbegravelse.no

922 28 999

Siv.ark. MNAL Camilla Moy 77 86 41 78

www.snn.no

02244

SWECO Norge AS 474 54 193

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Tømrer K-O. Nordgård
knut-olaf@nord-gaard.net

93089351

Vigour Health AS
www.vigourheath.com

954 20 156

Welldone AS 
www.welldone.as

995 60 065

Wellington AS 77 86 45 02

Bedriftssupport
Småskala/landbruk 
- Kirsti Kleppe

77 87 52 41

Senja Næringshage 
- Gro  Elise Lamark

926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Gunvald Grønlund

905 47 318

Sørreisa kommune, 
Næringsrådgiver Bengt Johnsen

77 87 50 07
992 04 607

Utdanning
Anleggsskolen AS
anleggsskolen.no

77 86 14 40

Finnfjordbotn vgs. 
avd Sørreisa
www.finnfjordbotn.vgs.no

77 85 08 80



En rekke virksomheter står oppført i bransje-
registeret uten e-mailadresse. 
Meld inn din korrekte e-mailadresse til kaskjer@
sorreisa.kommune.no så gjør du det lettere for 
dine kunder å få kontakt med deg.

Reiseliv og 
opplevelser
Erics Gjestestue AS
Anders Sandborgh

77 86 46 00
952 89 520

Fredriksens 
Trebåtopplevelser
www.breddegrad69N.com

77 86 14 43

Furøy 
Fishingcamp
furoyfishingcamp.com
furoyfishingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

Furøy Fiske og Feriesenter A/S
postfuroyferiesenter.no
www.furoyferiesenter.no

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
404 78 633

Krogstadtunet
www.krogstadtunet.com

77 86 10 71

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

40 00 19 35

Ny daglig ledelse 
ved Procall

Odd Eivinn Vaeng tiltrådte som ny daglig leder 
ved Procall fra 1. mars 2011. Han erstatter Karin 
Johnsen som nå søker nye utfordringer etter 5 år 
som leder ved Procall. 
Hilde Hanssen er ny salgsleder og inngår som en 
del av den daglige ledelsen.

Hilde Hanssen, Odd Eivinn Vaeng og Karin Johnsen

17. mai 
- arrangør ønskes 

17. mai-arrangementet i Straumen 
legges også i år ut på ”anbud”.
Det blir ikke gitt inntektsgaranti 
eller tilskudd i forbindelse med 
arrangementet, men idrettshall og 
kulturhus stilles til fri disposisjon.
Lag og foreninger som ønsker å ta 
på seg dette arrangementet bes 
sende inn en programskisse til:
Sørreisa kommune, Storveien 20. 
9310 Sørreisa, eller postmottak@
sorreisa.kommune.no 
innen 30. mars.
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Inngående og utgående
Nå for tiden er det ekstra mye oppdrag, så det 
er travle tider. Procall driver både med, det de 
kaller for, inngående- og utgående produksjon. 
”Utgående” er i hovedsak telefonsalg der de tilbyr 
produktene til blant annet de største norske 
firmaene innen helsekost og veldedighet. For 
eksempel så var Foreningen for hjertesyke barn 
med og stiftet Procall i 2002. De er fremdeles en 
viktig kunde.

- Det er heller ingenting i veien for at vi kan 
betjene internasjonale kunder. Nåtidens teknologi 
gjør at vi godt kan betjene hvilket som helst land 
i verden så lenge vi behersker språket, forteller 
Karin Johnsen, avgående leder ved Procall.

”Inngående” er når en kunde dirigerer sine 
inngående telefoner til Procall. Nå om dagen 
bookes det reiser for et reiseselskap. Sentralbord-
tjeneste for flere store firmaer leveres hele tiden. 
Så når du ringer til for eksempel Senja Nærings-
hage, så kan det godt være en blid ansatt på 
Procall som svarer for Næringshagen.

Utvikling av ansatte
- De ansatte er vår fremste ressurs, sier Procall’s 
nye daglige leder Odd Eivinn Vaeng. – Derfor gjør 

- Supert miljø i snart 10 år!
Neste år er det 10 år siden Procall etablerte seg i store og flotte lokaler i Sørreisabygget i Sørreisa 
sentrum. Etter hvert er dette blitt en hjørnesteinsbedrift i kommunen med 16 årsverk som minste 
bemanning og 20 arbeidsstasjoner. Det siste betyr at det på det meste kan jobbe 40 selgere fordelt 
på to skift. Derfor er Procall hele tiden på utkikk etter dyktige medarbeidere.

vi det vi kan for å ha et godt arbeidsmiljø sånn 
at folk trives. Og hver enkelt arbeidstaker er selv 
viktige brikker i miljøet her. - Vi har også fokus på 
å skape utvikling for de ansatte, gjennom kursing 
og oppfølging. Dette er jo en litt spesiell jobb der 
man må ha en god porsjon egendrive. Selv om 
det ikke er alle som egner seg til en sånn jobb 
så opplever alle en form for utvikling her; - både 
faglig og personlig.

- Vi fikk levert blomster på døra her for et års 
tid siden, forteller Karin Johnsen. -Det viste seg 
etter hvert at de kom fra en tidligere ansatt som 
hadde flyttet sørover et par år tidligere. Han sendte 
blomster til Procall fordi han, etter en tid i ny jobb, 
hadde innsett hvor mye han hadde lært og utviklet 
seg mens han jobbet i Procall. Og vi hører ofte at 
folk sier at de har lært masse om seg selv her. 

Procall kjører ofte kursing og faglig oppfølging 
i Salgsfaget. Både intern faglig oppdatering og 
seminarer med eksterne konsulenter som hjelper 
til med å se ting fra en annen vinkel og gi folk ny 
giv. Procall er nå 1 av 11 godkjente callsenter i 
Norge og tilfredstiller en rekke faglige bransjekrav 
for å drive med telefonsalg. Det er tilsammen ca 
200 callsentre i Norge.

En del av den sprudlende gjengen som jobber ved Procall
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VELKOMMEN TIL SØRREISA 
HISTORIELAGS VÅRPROGRAM 2011

Sørreisa Betongvarefabrikk sine Borgward lastebiler i 
sandtaket i Finnkroken i Bardu. Rolf, Trygve, Kasper og 
Johan

FORTELLERKVELD OG 
KONSERT PÅ KRAMVIG-
BRYGGA 22. MARS KL 1900
Tirsdag 22. mars inviterer Sørreisa historielag 
til konsert og fortellerkveld på Kramvigbrygga. 
Kvelden starter med en konsert med May-Rita og 
Geir Vildgren.  Deretter vil Kristian Erik Bakkland 
fortelle og vise bilder fra “Utviklinga av transport-
midler på 1900-tallet” Det vil bli salg av kaffe, kaker. 

HISTORIELAGSKVELD PÅ KRAMVIGBRYGGA 
5. APRIL KL 1900
Tirsdag 5. april er det historielagskveld på Kramvik-
brygga. Vi vil ha fokus på skanning og behandling 
av bilder. Ta gjerne med gamle foto du vil dele med 
historielaget. Har dere ellers ting dere vil at historie-
laget skal drive med/ ta tak i, så er det anledning å 
legge det fram. Det vil bli kaffe og noe å bite i.

HISTORIELAGSKVELD PÅ KRAMVIGBRYGGA 
3. MAI KL 1900
Tirsdag 3. mai fortsetter vi med historielagskveld, 
Programmet er ikke klart, men det kan bli opp-
følging av det som skjer 5. april. Se oppslag på 
butikkene.

LANSERINGSMØTE FOR KRIGSBOKA 
OG KULTURVANDRING
I uka etter pinse vil vi ha lansering av bind 1  
- Krigsboka fra Dyrøy og Sørreisa.
Det vil i den forbindelse også bli kulturvandring i 
Sørreisa og i Dyrøy. Se i neste Ka Skjer for endelig 
program. 
 
ALLE VELKOMMEN TIL DUGNADER 
PÅ KRAMVIGBRYGGA 
Mandager mellom kl 18 og 20 er det dugnad på 
brygga. Vi holder på å pusse opp kontorene i 
andre etasje som historielaget har leid. 

SALGSTEDER FOR ÅRBOK OG KALENDER     
De selges på Prix Sørreisa, Servicekontoret i 
kommunen og på Biblioteket. Kan også kjøpes på 
Kramvigbrygga mandager kl 18-20. Kom innom 
og du vil også få en kaffetår. 
Årbok og kalender kan også bestilles over tlf og 
på e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. 

HENVENDELSE TIL HISTORIELAGET:
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Hjemmeside: www.sorreisahistorielag.no 
Leder Dag Martinsen  tlf 926 29 828 

Sørreisa historielag

Etterlysing
I forbindelse med at vi graver litt i Sørreisa brann-
vesens historie har jeg noen etterlysninger.
Er på leiting etter gamle bilder fra branner i 
Sørreisa og bilder av brannbilene, spesielt den 
første brannbilen som ble kjøpt i 1960; - en  
INTERNATIONAL 1200. Alt er av interesse. 
Har du noe å bidra med så ta kontakt med meg 
på 99204836 eller send meg en e-post på 
tor.olsen@sorreisa.kommune.no

Venter i spenning.
Hilsen Brannmester.



Hjerteutstilling på 
Kramvigbrygga
Midt-Troms Museum åpnet 14. februar en ny 
utstilling ”Hjerter i Midt-Troms” i alle 9 
museumskommunene. Utstillingene er en ”ut-
stillingsdugnad” av museumsgjenstander 
sammen med innsamla hjertegjenstander, 
gamle og nye fra folk i Midt-Troms. 
 
Om hjertesymbolet
Hjerte symbolet er internasjonalt. Det forekommer 
i alle større kulturer over hele verden. I hele den 
vestlige verden betyr hjertet i dag kjærlighet, 
godhet, hengivenhet, hjertelighet, varme 
forelskelse, å elske, å være glad i.

I mange hundre år har vi prydet våre omgivelser 
med små og store hjerter i alle tenkelige 
materialer -- som symboler og som dekor. Når 
hjertet kombineres med et kors for død og be-
gravelse, får vi dyp sorg. Sammen med en stjerne 
betyr hjertet fest, samhørighet og glede. Et hjerte 
på en dør betyr toalett. Ved å merke smør- og 
osteformer med et hjerte håpet man på stor og 
god produksjon. Våre nære og kjære omgivelser 
er fylt av hjerter, men ingen synes å ha sett dem!
Hjerter dukker opp overalt, og i det merkeligste 
steder. Bøker, fotoalbum, servietter, kort, klær, 
smykker, såpestykker, kakeformer, lamper, møbler 
-- utallige er de gjenstanden vi møter i kjøpe-
sentrene som enten er formet eller dekorert med 
hjerter. 
Dagens mange hjerter representerer noe positivt. 
Kanskje det er derfor vi omgir oss med så mange 
av dem?
Utstillinga er åpen mandager kl 18-20 og onsd-
ager kl 10-15. Omvisning kan også bestilles på 
tlf  478 34 500 eller 928 57 294 eller 
E-post: administrasjon@midt-troms.museum.no

Onsdag 23. mars kl 19 på Kramvigbrygga: 

Hjerter og pjoning i mitt hjerte
Midt-Troms Museum viser utstillinga ”Hjerter i 
Midt-Troms” og forteller om det internasjonale 
hjertesymbolet. Deretter vil Monica Schultz fra 
Sørreisa fortelle og vise pjoning, en gammel 
hekleteknikk. Utstilling av klær i pjoneteknikk. 
Det blir også salg av hennes bok ”Pjoning i mitt 
hjerte”

Pjoning frem fra glemselen
Pjoning er en takknemlig og enkel hekleteknikk, 
som er tatt frem fra glemselen. Pjonefeberen er over 
hele landet, noe jeg merker på den overveldende 
responsen på den første norske boka som er fullsten-
dig viet teknikken, ”Pjoning i mitt Hjerte”. Tittelen 
gjenspeiler den betydning det å lage unike ting med 
enkle midler har for meg, og mange med meg – det 
ligger vårt hjerte nær å skape ting, å bruke natur-
materialer som for eksempel saueull. Boka ble til av 
ren skaperglede, og fordi flere og flere spurte etter 
oppskrifter på det jeg lager. Forfatteren har selv hatt 
gleden av å pjone i 20 år, og det blir garantert minst 
20 til. 
Min store drøm er at teknikken skal bli tatt inn i 
kunst- og handtverkstimene i grunnskolen. Det er 
en lite ressurskrevende teknikk som er enkel å lære, 
faktisk enklere enn alt annet handarbeid jeg har 
prøvd på (og det er ikke få teknikker..) Å mestre noe, 
å skape noe er verdifullt for alle, ikke minst for de 
som er praktisk anlagt og kanskje sliter med mye 
teori på skolen.
 
med vennlig hilsen
Monica Schultz
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Beiteressursene 
i ”Nordsimarka” 
skal kartlegges
Sommeren 2011 skal beiteressursene i ”Nordsi-
marka” kartlegges. Bakgrunnen for prosjektet 
er at antall sau på utmarksbeite i dette området 
forventes å øke i tida framover. Det skal lages et 
vegetasjonskart som viser fordelinga av 
vegetasjonstyper, og ut fra dette kan man 
dokumentere hvor de beste beitene forekommer, 
og ca hvor mange dyr som kan beite her. Kartet 
gir også informasjon om biologisk mangfold, og 
kan nyttes i arealplanlegging. Området som skal 
kartlegges er fra Vegavatn/Vakkerhumpen og til 
Hemmingsjord/Reinelv, totalt ca 60 km2. Både 
skog- og fjellvegetasjon vil bli kartlagt. 

Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra 
Fylkesmannen i Troms, Norsk institutt for skog og 
landskap, Sørreisa sausankelag og kommunalt 
tildelte SMIL- midler. I tillegg kommer egeninnsatsen 
i form av eget arbeid fra alle partene. 

Norsk institutt for skog og landskap skal uføre 
selve kartlegginga og gjøre vurderinger av beite
forholdene. Feltundersøkelser blir gjennomført 
i første halvdel av juli 2011. Prosjektet skal være 
ferdig innen 1. april 2012.

Kontaktpersoner:
Regionleder ved  Norsk institutt for skog og land-
skap  Finn-Arne Haugen tlf  993 88 577
Epost: fah@skogoglandskap.no
Landbruksleder Kirsti Kleppe, 77875241, 
k.kleppe@sorreisa.kommune.no

Nabojent´n lager 
kortreff i april
Ungdomskoret Nabojent´n i Sørreisa har 
eksistert i tre år og består av jenter fra 
nabokommunene Sørreisa og Dyrøy. Nå er 
vi klare for å arrangere barne- og ungdoms-
kortreff i Sørreisa. Den skal være helga 8-10 
april. Vi håper at mange kor skal finne veien 
til Sørreisa og vil gjerne sette vårt preg på 
bygda denne helgen. Lørdag 9. april 
kommer alle til å gå ned til sentrum og 
synge. Søndag 10. april inviterer vi til flott 
korkonsert der alle korene skal få synge, i 
tillegg til at vi lager et stort kor med noen 
felles sanger. 
Vi håper at mange Sørreisaværinger finner 
veien til kulturhuset kl. 15.00.

Det å arrangere et stort kortreff for barne- 
og ungdomskor er ikke en lett oppgave. 
Vi i Nabojent´n, håper at noen av KaSkjer 
leserne finner litt tid for å hjelpe oss med 

det praktiske under kortreffet. Vi trenger hjelp med alt 
fra mat til nattevakter og ville sette stor pris på hvis 
noen voksne kunne tenke seg å hjelpe til. Nabojent´n 
har en flott nettside som heter www.nabojentene.net, 
gå gjerne inn der og les. Dere kan også ta kontakt med 
korets medlemmer eller dirigent hvis dere kunne tenke 
dere å hjelpe oss med avviklingen av arrangementet.

Så satser vi på en fantastisk musikalsk helg - SAMMEN!

Foto: Arne i. Hanssen
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Sørreisa kommune

Felles legetjeneste for 
Dyrøy og Sørreisa
Informasjon til innbyggerne i Dyrøy og Sørreisa.



Felles legetjeneste
Legekontorene i Dyrøy og Sørreisa er slått 
sammen til en enhet fra 01/01/2011, med navn 
Dyrøy og Sørreisa legekontor. Det er 
kommunestyrene i Dyrøy og Sørreisa som har 
fattet vedtak om sammenslåing. 

Dette gjelder tjenesten på dagtid og vil ikke 
berøre legevakttjenesten på kveldstid og i 
helgene. Den vil som før være en del av det 
interkommunale samarbeidet på Finnsnes.

Vedtaket har sin bakgrunn i store utfordringer 
over lang tid med å skaffe leger til ledige stillings-
hjemler. I tillegg vet vi at kommunesamarbeid 
vil være en forutsetning på mange områder når 
Samhandlingsreformen skal realiseres. 

Samarbeidsavtalen har følgende målformulering:
Hovedintensjonen er å oppnå forbedring av kvalitet 
i tjenesten og forbedring av stabilitet ved at den 
felles legetjenesten blir en attraktiv arbeidsplass for 
de ansatte.
Felles legetjeneste for Dyrøy og Sørreisa kommune skal 
være faglig kvalitetsmessig god, nær 
befolkningen, effektiv økonomisk og ha evne til å 
rekruttere medarbeidere av god faglig kvalitet.

Sørreisa vertskommune
Sørreisa er vertskommune med leder og hoved-
kontor. Legekontorene i begge kommune skal 
fortsatt bestå, og som pasient vil du ikke 
umiddelbart merke noen store endringer. 
Enheten skal til sammen ha 5 faste leger 
+ eventuell turnuskandidat.

Journalsystemene er slått sammen, hvilket inne-
bærer at legene på begge kontor har tilgang til 
din journal hvis du har fastlege ved et av 
kontorene. Dette var en forutsetning for en felles 
tjeneste og har gitt oss et mindre sårbart system.

Planen er at noen av legene skal ha kontordager 
begge steder og at hjelpepersonellet skal være 
opplært på begge kontor slik at de kan vikariere 
for hverandre ved behov. Dette betyr at du kan 
møte fastlegen i din hjemkommune, selv om du 
har fastlege i nabokommunen

Rett til å klage:
• Får du ikke slik helsehjelp du mener du har 
  krav på?
• Får du annen type hjelp enn det du selv 
  mener at du trenger?
• Mener du at kvaliteten på helsehjelpen er 
  dårlig?
• Mener du at helsepersonell ikke har opp-
  trådt slik som de burde?

Slik misnøye kan du ta opp med helsepersonell 
som du er i kontakt med, eller du kan klage 
direkte til kommunen. Om ønskelig kan du få 
hjelp til å klage skriftlig. 

Du kan også få hjelp utenom kommunen:
Pasient- og brukerombudet 
www.pasientogbrukerombudet.no
Helsetilsynet i Troms
www.helsetilsynet.no  

Hvem kan klage:
Den som er part i saken har klageadgang, dvs. 
den som er pasient/bruker.
Hvis pasienten er barn, er det foreldrene som har 
klageadgang. Hvis man ønsker at en annen 
person skal ivareta ens rettigheter, må det fore-
ligge en skriftlig fullmakt fra pasienten/brukeren.



Åpningstider
Åpningstider og telefonnummer: 

Man, ons, tor, fred kl 0900 - 1130 og 1230 - 15.00
Tirs i Sørreisa10.00 - 11.30 og 12.30 - 15.00
Tirs i Dyrøy 10.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Legekontorene er bemannet 08.00-15.30 mandag til fredag. Tirsdager er ekspedisjon 
og laboratorium stengt fram til kl 10.00 i Sørreisa og fram til kl. 10.30 i Dyrøy. Dette 

grunnet behov for tid til internundervisning, personalmøter etc. 

Resepter må bestilles i god tid, og kan hentes fra kl.13.00 dagen etter at de er bestilt.

Telefonhenvendelser:

Alvorlig og livstruende tilstand eller skade: 

113
Øyeblikkelig hjelp:

Ved akutt sykdom eller skade hvor undersøkelse og behandling ikke kan vente til 
neste ordinære arbeidsdag, og hvor du ikke kommer igjennom på våre ordinære 

telefonnumre
Avd. Dyrøy: 95989250

Avd. Sørreisa: 778 61660

Ordinære henvendelser: 
For alle andre henvendelser. 

Avd. Dyrøy:77189250 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 09.00-11.30 og 12.30-14.00

Tirsdag: kl. 10.30-11.30 og 12.30-14.00 

Avd. Sørreisa: 778 75100    
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 09.00-11.30 og 12.30-14.00

Tirsdag: kl. 10.00-11.30 og 12.30-14.00 

Legevakt: 
Mandag-fredag  15.30-08.00 samt helger

778 71 400



Avd Sørreisa: Else Thoresen, Elisabeth Daalgard, Monica Nøstvold, Rigmor Solset og 
Tone Larsen. Hasan Razzak og Vibeke Sætermo var ikke til stede da bildet ble tatt.

Avd Dyrøy: Ruth Solheim, Thomas Fredriksson, Brit Espenes. Linda Bolle var ikke til 
stede da bildet ble tatt.

Disse trivelige ansiktene møter deg når du trenger assistanse 
fra legekontorene i Dyrøy og Sørreisa.



TOMTER FRA KR 50.000,-
Ønsker du nytt hus men 

mangler tomt? 
AS Ferdighus har ledige regulerte 

tomter i sentrum av Sørreisa. 
Med tomtepriser fra kr. 50.000,-

HAR DU BYGGEPLANER?
AS Ferdighus leverer: • Boliger/Bolig-elementer 

• Hytter/Hytte-elementer • Garasje/Garasje-elementer
Ring oss for en nærmere prat på tlf 77 86 20 20.

Ta kontakt med oss på tlf 77 86 20 20

HJERTIND

BM LYNGDAL

Barnekretsturnstevne
14.-15.mai 2011 arrangerer Sørreisa turn 
barnekretsturnstevne i Sørreisa. 
Sørreisa turn gleder seg til å på ny ta imot mange 
flinke gymnaster fra hele Troms.
Det blir defilering i Sørreisa sentrum på lørdag 14., 
da vil Sørreisa skolekorps spille.

På søndag 15. blir det en flott og variert 
turnoppvisning i hallen.
 
Et barnekretsturnstevne er et stort arrangement, og 
vi forventer ca 800 tilreisende gymnaster og ledere, 
tilreisende publikum, i tillegg til egne gymnaster, 
ledere og publikum. 
Dette er et stort dugnadsløft for alle oss i Sørreisa 
turn, men vi klarer dette med god lagånd og erfaring.
 
Vi gleder oss!

Sørreisa Turn



Fri trening i perioden 18-25. mars for 
nye medlemmer i anledning vår 
utvidelse av lokalet.

Vi kjører utvidet åpningstid og tilbud 
helgen 18-20. mars, med blant annet 
introduksjon i KETTLE BELLS, 
MARATONSPINNING og test av 
MAX-PULS.

Vi har fått større sal og starter nå også 
med AEROBIC.

Tegn årsabonnement i denne perioden 
og få 2 mndr. fri trening.

For mer informasjon; 
www.toyogboy.no

Sørreisa Tøy & Bøy AS
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Torsdag 17.03.
• Menighetskveld Straumen 
kapell kl. 1800
Sørreisa damekor, torsdags-
klubben, 
Roy Frode Løvland,
konfirmantene
Bevertning, loddsalg, leker for 
barna   

Fredag 18.03.   
• Fredagskafe Sykehjemmet 
kl. 1100
Gjerdsletta barnehage under-
holder   

• Gottesjord forsamlingshus 
1830 - 2030
Lysglimt/Blå kors motorklubb. 
Åpent hus - også for
foreldre og andre interesserte. 

• Åpent hus Gamtofta   
Utdeling av Kulturprisen for 
2010 starter kl. 1130  
 
Kulturinnslag.  
Bevertning 

• Konsert Sørreisa damekor i 
Sørreisa Kulturhus kl.1900.
Damekoret er 10 år i 2011, og 
dette er korets jubileumsgave til 
publikum. Kor, orkester m.m.
Bill: kr 100, -.   

Lørdag 19.03. 
• Lørdagskafe Krogstadtunet 
1300-1600
Det blir lynkurs i spinning på 
både rokk og håndtein for store 
og små. Salg av Sørreisavotten, 
sitteunderlag og annen husflid.
Kafeen byr på husflidsuppe, 
variantbrød og byggrynsgrøt/
krem

• Pianokafe med sang på 
Biblioteket kl. 1100-1400 
Servering kaffe og kaker  

Søndag 20.03. 
• Konsert Sørreisa Musikk-
forening Kulturhuset kl. 1800.  

”SINATRA OG VI ” – fra New York 
til Valdres. 

       
Mandag 21.03. 
• Minimesse på Velferden 
fra kl. 1100   

• ”Ti turer til topps” utdeling av 
premier og diplomer
Foajeen Kulturhuset kl. 1800.
Alle som har sendt inn kort bør 
stille. Salg av kaffe,brus,kaker og 
vafler. Bildeframvisning fra 10 
turer til topps  

Tirsdag 22.03. 

   
• Kokkeskolen:  Lunch ,  Middag 
og Kakebord
Kl. 11-14: Lunchretter, 
kl. 14-17: Middagsretter
Utvalg av varme og kalde 
lunchretter.
Middagsretter med bl.a biff av 
ytrefilet, laks, viltgryte, saftig 
steinbit. Fyldig dessertbord , 
kaffe og kaker.
Bordbestilling: tlf 94810305 

• Unglyn skistadion, 
aktivitetsdag fra kl. 1800 med 
tirsdagsrenn,skileik, bålkos m.m. 

Åpent hus Gamtofta fredag 18.03.
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Det fargerike bildet som går 
igjen på disse sidene, er en 
akvarell malt av Nils Vincent 
Galuba, da han gikk i 1. klasse 
ved Skøelv skole

• Konsert på Sykehjemmet 
kl. 16.30
Søsknene May-Rita og Geir 
Vildgren holder konsert i regi av 
” Den kulturelle spaserstokken ” 

• Fortellerkveld og konsert på 
Kramvigbrygga  kl. 1900
”Utvikling av transportmidler på 
1900-tallet”
Kristian Erik  Bakkland forteller.
Konsert med May-Rita og Geir 
Vildgren.
Sørreisa Historielag  

Onsdag 23.03. 
• Kokkeskolen : Lunch , Middag 
og Kakebord
Samme som tirsdag 22.03  
Bordbestilling: tlf 94810305

• Onsdagsdans foajeen Kultur-
huset fra kl. 1900 

• ”PJONING I MITT HJERTE ”- 
Kramvigbrygga kl 1900.
Midt-Troms Museum
viser utstillinga ”Hjerter i Midt-
Troms ”. –om hjertesymboler.
Monica Schultz forteller og viser 
den gamle teknikken
pjoning. Utstilling av klær i 
pjoneteknikk.

Torsdag 24.03. 
• Kokkeskolen: Lunch , Middag 
og Kakebord
Samme som tirsdag 22.03  
Bordbestilling: tlf 94810305

• Eldrefest  Kulturhuset kl. 1800. 
Sørreisa pensjonistforening 
”Nabojent`n”,  ”Belg og komp”  
samt Seniorkoret deltar.  
Loddsalg,100 kr inngang. Kaffe 
og mat inkludert.

Fredag 25.03. 
• Kino kl. 1800 og 2000

Lørdag 26.03. 
• Konsert Sørreisa skolekorps 
Kulturhuset kl. 1700
Korpsets 3 grupper spiller, både 
gruppevis og sammen.
Bill kr 100,-, gratis for barn, 
bevertning inkludert

Monica Schultz om pjoning.

25

Søndag 27.03. 
• Sørreisa mannskor 
og Kor flott, 
Konsert Kulturhuset kl. 1800 
”Norske og utenlandske 
blinkskudd”-låter fra 60- og 70- 
tallet.
Solister, band, kafe i pausen, 
Bill kr200,-.
Forhåndssalg av billetter hos 
korsangerne.   

Annet :
• Hele uka: 
Utstillingen ”Hjerter” 
på Kramvigbrygga.
Midt-Troms museum  



Hemmingsjord
P Linabrekka

Elvelund
Lysheia

P Reinelv

Reinvannet
Skihytta

Vakkerhumpen

Veltasætra

Vegavannet

P

P

P

P

P Rabban

Matvannet

Svartåsen

Farfarhaugen

O-hytta

Heia

Finnset

StadionSkøelv skole

Nordlia

P

I 2009 tok Unglyn ski kontakt med Pioner Ski ved-
rørende mulighet for å sammenbinde skiløypene. 
Dette var egentlig en gammel ide som vi nå ønsket 
å få gjennomført. Våren 2009 blei det kjørt ei 
“prøveløype” denne gikk fra Unglynløypa om Kringel-
vannet til Pionerløypa. I 2010 ble det arbeidet videre 
med ideen og endelig løypetrase fastlagt. Unglyn 
ryddet traseen i Hemmingsjordmarka rett før jul 
2010. Med snøen kom også muligheten for å få 
tråkket løypa. Pioner tråkker løypa fra sine løyper til 
“Reinelvvegen” og Unglyn tråkker løpa fra vegen til 
Unglynløypa. Dette gir nye muligheter for trenings-
turer og lengre skiturer. Nå har en mulighet til å  
  kunne gå i myrområder med 
  furuskog og så ta toppturen opp 
  til Linabrekka med fantastisk 
  utsikt utover Solbergfjorden og 
  områdene rundt. 
  Unglyn ski.

Sammenføying 
av Unglyn og 
Pionerløypa

Her vil du kunne fort-
sette over til Pionerløypa



Løypene kjøres i helgene, hvis ikke annet er nevnt. Det 
tas forbehold om gode snøforhold.

Straumen og Finnset – Farfarhaugen, Heia og O-hytta
Start ved Sørreisa stadion. Løypa følger skogsbilvei opp til 
Heia, går så videre til Farfarhaugen og O-hytta, gjør en s
ving og kommer inn på skogsbilveien igjen. Samme trase 
ned til Sørreisa stadion.
Løypa fra Øvermoen/Finnset   kommer inn på overnevnte 
løype i området Lyshaugen.

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

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

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

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

Skøelv - O-hytta. Start fra Bakkejord boligfelt 
(Porkemoen) .Løypa ender opp ved O-hytta, hvor man 
møter løypene som kjøres fra Straumen.

Sentrum / Nordlia - Vakkehompen, Slåttåsen og Berr-
skallen
Start ved sentralskolen evt ved Gjerdsletta barnehage og 
fra parkeringsplassen i Nordlia.
2 alternativer: ” Fjellveien ( kortest) eller via Stabburs-
vatnet. Løyper videre fra Vakkerhompen til Slåttåsen, 
samt ned til Karlstadhytta og Møllerhaugen. Det kjøres 
også løype fram til Berrskallen.

Skiløyper i Sørreisa
Dette er en oversikt over skiløypene i 
Sørreisa. Kartet på forrige side har inntegnet 
detaljer om løypene. Her er de merket med 
symbolet P ved starten, der du kan parkere. De 
viktigste turmålene er også avmerket.

Vil du være med å 
støtte Sørreisa skilag? 

Vi kjører jevnlig spor i lysløypa og turløype opp til 
Heia. Pengene går til dekning av drivstoff og strøm. 
Vi håper på din støtte ved at du betaler medlems-
kontingent for 2011. Det koster kr. 100,- for barn, 
200,- for voksne og 300,- for en familie. Beløpet kan 
innbetales til bankkonto nr. 4776 16 61694.
Tusen takk for hjelpa og velkommen til å bruke 
løypene i vinter!

Barneskirenn
Sørreisa skilag arrangerer barneskirenn hver 
mandag kl. 1800. Til nå i år har nærmere 80 barn 
deltatt, men vi har plass til flere. I løpet av mars vil 
vi også lage skilekanlegg og ha aktiviteter der noen 
mandager. 

Heiatrimmen 
Heiatrimmen fortsetter i 2011. De som går minimum 
30 turer til Heiavarden i løpet av året er med i 
trekningen om en fin premie. I 2010 klarte 17 
personer denne prestasjonen. Premien går til 
Ragnhild Hjorten Paulsen, som vinner en hodelykt 
til en verdi av 600 kr gitt av Sportscenteret. Fleste 
turer hadde Anne Britt Agersborg med 142 turer. 
Nummer 2 var Nils Dale med 101 turer. Ellers hadde 
disse over 30 turer: Trygve Gregussen, Knut Inge 
Midtbø, Karianne Walberg Dale, Vemund Walberg 
Dale, Kenneth A. Mathisen, Knut Mathiassen, Odd 
Magne Jensen, Mona Myrlund, Torgeir Bråthen, 
Bente Bråthen, Arnstein Lockertsen, Eirik Sørensen, 
Aud Gåre Pedersen, May Agersborg.

Sandra Sivertsen på hoppkanten i skileikanlegget på 
Unglyn skistadion
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-info
 www.unglyn.no

Trening fotball
Unglyn fotball inviterer alle gamle og nye 
fotballspillere til ny fotballsesong. 
Treningene vil foregå inne i gymsalen på Got-
tesjord skole. Første trening blir 
- mandag 14 mars for 6-8 års laget 
(født 2005 – 2003),  
- og onsdag 16 mars for 9-10års laget 
(født 2002 – 2001). 
 
• 9-10 årslaget har trening  
onsdager kl 18:00 – 19:00
• 6-8 årslaget har trening 
mandager kl 18:00 – 19:00

Skihopping - populært 
fritidssyssel i Sørreisa
 
Det krydde av unger i skileikanlegget på 
Unglyn siste tirsdagen i februar. Orgeltråkk, 
kuleløype og slalom var noen av aktivitetene 
på stadion under tirsdagsrennet. Etter rennet 
bar det i hoppbakken der deltagerne kunne 
låne hoppski for å prøve seg i skihopping. Det 
er tidligere kombinertløper Tore Kurt Århus 
som gjennom skiforbundet har fått tak i 10 par 
hoppski og 10 par twintipski med langrenns-
binding. Dette er gjort for å få opp interessen 
for hopp og kombinert – en sport som sliter 
med rekruttering i denne landsdelen. Dette falt 
tydelig i smak  og med Tore Kurt som trener 
ble hoppferdighetene utviklet flere kvelder 
i den siste tiden. Innslag fra skileik og hopp 
kan også sees på nett: NRK Nordnytt fra 
25.2.2011. 
 
Hilsen Ulrike (som har tatt bildene red.anm.)

Ingrid Simpson i lufta

Torben Alapnes Århus mot hoppet

Ferdinan Bie flyr langt



Vi skaper positive opplevelser!

Blir DU en av oss?

Savner du å være en del av 
et godt arbeidsmiljø?

Vi søker dyktige salgskonsulenter i alle aldre 
til vårt kontor i Sørreisa.

Vi tilbyr både deltid og heltid, 
kvelds- og dagtid.

Ring oss på 77 86 37 00 
for en uforpliktende prat!

Daglig leder: Odd Eivinn Vaeng Tlf: 932 58 267 
E-post: odd.eivinn.vaeng@procall.no

Jubileum er flott, for det viser at vi har en historie, - og 
det viser at vi består. Det er noe å feire! Et jubileum 
gir oss også en anledning til å stoppe opp og se 
hvor vi er i dag.  Derfor vil damene i Sørreisa Dame-
kor i denne jubileumskonserten servere en 
musikalsk oppsummering av dagen i dag, - og 
damen i dag, heller enn å by på lange tilbakeblikk.

Konserten blir som damene selv: en god miks av 
skjemt og alvor, tradisjon og nytenking, nytt og 
gammelt. Og som ellers i livet, har vi nå og da følge 
av noen staute karer; denne gang på piano, bass og 
slagverk.

Velkommen til Sørreisa Kulturhus 

fredag 19. Mars kl 19.00. 
Bli med å gjøre dagen til en fest!

Dirigent: Lise Løvland
Sang: Sørreisadamer 
Slagverk: Jonas Karlsen
Bass: Kristoffer Stagness
Tangenter: Roy-Frode Løvland 

Billetter: kr 100,-

Sørreisa Damekor fyller 10 år!
Dette skal vi feire med en jubileumskonsert på åpningsdagen av kulturuka i Sørreisa.
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Onsdag 09.03.11
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Fredag 11.03.11
Kino: 
Kl 18.00 To på rømmen
7 år
Da kongerikets mest etterlyste 
- og mest sjarmerende - banditt 
Flynn Rider skjuler seg i et 
mystisk tårn, blir han tatt til 
fange av Rapunzel, en vakker 
og livlig tenåring med over 20 
meter langt magisk, gyllent hår. 
Flynns nysgjerrige fangevokter, 
prinsesse Rapunzel, ble som 
baby stjålet fra foreldrenes slott. 
Hun søker en utvei fra tårnet 
der hun har vært innestengt i 
årevis, og inngår en avtale med 
den kjekke tyven. Med 
hemmeligheten om sin 
kongelige herkomst på vekt-
skålen, og jaget av de som 
holdt henne fanget, finner 
Rapunzel og hennes kumpan 
spenning, romantikk, humor og 
hår - masse hår. 

Kl 20.00 Jeg reiser alene
11 år
Jarle Klepp er en lovende 
litteraturstudent som 
interesserer seg for kvinner, 
indierock og dekonstruksjon. 
En ung mann på 25 år, full av 
seg selv. Han har fått et uro-
vekkende brev. Det sier at han 
er far til ei jente på snart 7 år. 
Charlotte Isabel Hansen. Det 
viser seg å være fruktene av et 
samleie på en fest i 1989, hvor 
Jarle lå med en døddrukken 

jente på femten år. Nå sitter hun 
på flyet for å tilbringe den uken 
hun fyller 7 år hos sin nye far.

Lørdag 12.03.11
Idrettshallen:
Handballkamp
Kl 11.00 J14 Sørreisa-Narvik

Torsdag 17.03.11
Kulturhuset
11.30 Humørseminar
Se egen annonse på side 6

Lørdag 19.03.11
Idrettshallen.
Mix-turnering

Fredag 25.03.11
Kino:
Kl 18.00 Gråtass får en ny venn
Alle
Gråtass trives og har det bra på 
gården med vennene sine 
Goggen, Gamlefar og Grynet, 
men av og til føler han seg 
ensom siden han er den eneste 
levende maskinen på gården og 
ikke kan røpe det for de andre. 

Fredag 01.04.11
Kulturhuset:
Elevkveld

Ka skjer i S
ør

re
isa

Kalender for Sørreisa
Nr 4 2010

Annonsering i kalenderen er 
gratis. Meld arrangementer.
kaskjer@sorreisa.kommune.no 
eller kontakt Servicekontoret 
på 77875000

Biblioteket 
Mandag Kl. 16.00 – 19.00
Onsdag Kl. 10.00 – 15.00 
Torsdag  Kl. 15.00 – 19.00

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

Straumen kapell 
Torsdagsklubben fra 4 år
Starter 16. september kl 1730.
Formiddagstreff 2. sept - så 1. 
torsdag i hver måned kl 1130.
Speidere: onsdager kl 1800.

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Lysglimt - Gottesjord for-
samlingshus fredager  kl 18.30
18. og 25 mars
8. og 29. april
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Kulturuke 18.-27.mars
Se eget program på side 24-25

Tirsdag 5. april
Kramvigbrygga 
Kl 1900
Historielagskveld

Onsdag 06.04.11
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Fredag 08.04.11
Kino:
Kl 18.00 

Kino:
Kl 20.00 
 
Onsdag 27.04.11
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Tirsdag 3. mai
Kramvigbrygga 
Kl 1900
Historielagskveld

Lørdag 07.05.11
Kulturhuset
Det norske kokkelandslaget
Arr. Finnfjordbotn vgs, 
avd Sørreisa

14.-15.05.11
Barnekretsturnstevne

21.-22.05.11
Svømmestevne

Midt Troms Museum
Kramvigbrygga er åpen 
mandag 18-20 og 
onsdag 10-15.

Utstillinga Hjerter i Midt 
Troms kan du se på Kram-
vigbrygga t.o.m. 31. mars. 
For omvisning kontakt Elin 
tlf. 928 57 294

Sørreisa Næringsforening  & Sørreisa Sang og Musikkråd`s 

Ungdommens kulturstipend 2011
Ungdommens Kulturstipend er opprettet av Sørreisa sang og 
musikkråd i samarbeid med Sørreisa Næringsforening. 
Stipendet tildeles ungdom fra Sørreisa som satser på kultur. 
Utøveren kan søke stipendet i forbindelse med utdanning eller 
til spesielle tiltak/aktiviteter som har til hensikt å utvikle 
søkerens talent. Med kultur menes det i denne sammen-
hengen; musikk, sang, teater, dans, foto, film, teater, design, 
forfatter, m.fl. Idrett er ikke inkludert.
Ungdom fra Sørreisa som er mellom 16 og 26 år kan søke.

Søknaden må inneholde
• Personopplysninger
• Litt om søkerens bakgrunn innen kulturlivet i Sørreisa.
• Utfyllende informasjon om hva man søker stipendet til og  
  hvordan stipendet kan hjelpe søkeren å nå målet.
• Framtidsplaner innenfor kulturfeltet
• Annet som er relevant for søknaden.

Sørreisa Sang og Musikkråd sitt styre vil behandle alle inn-
komne søknader, vurdere disse og bestemme hvem som får 
Ungdommens Kulturstipend for 2011.

Dersom det ut fra styrets vurdering ikke er kvalifiserte søkere 
vil Ungdommens Kulturstipend ikke bli delt ut i 2011.

Prisen er på 8000.- kroner samt et diplom, og deles ut på 
Torgdagen 10. september 2011.

Søknad sendes Sørreisa sang og musikkråd, Storveien 20, 
9310 Sørreisa innen 15. april 2011.

Sørreisa Næringsforening

 Kulturstipendet 2011
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Sørreisa Eldreråd
(Hvor mange er det som vet at dette rådet finnes 
og hva oppgavene går ut på?)

Eldrerådet er et lovpålagt råd og er tilstede i alle lan-
dets kommuner. Funksjonstiden følger kommune-
valget. Dermed har nåværende råd et år igjen av 
perioden. Det består av 5 faste medlemmer, i tillegg 
kommer varamedlemmer. Oppgaven er å følge med 
at de eldre har det godt og blir ivaretatt på best 
mulig måte i vår kommune.
For at Eldrerådet skal kunne gjøre en best mulig 
jobb, må de ha en god dialog med ordfører, råd-
mann og pleie- og omsorgssjef. Men det er ikke 
nok. Vi trenger også innspill fra de eldre selv, og ikke 
minst pårørende. 
Eldrerådet har ingen formell makt, men kan påvirke, 
i og med at de har talerett og dermed forslagsrett 
på alle kommunale møter. De har også tilgang til 
alle saksdokumenter. Det er også spesielt viktig å 
holde god kontakt med de ansatte og beboere, 
både i hjemmetjenesten og på Sykehjemmet. På 
grunn av de kraftige nedskjæringen i helse- og 
sosialetaten, er det spesielt viktig å være skjerpet 
når det gjelder avviksmeldinger på Sykehjemmet. 
Stort arbeidspress på for få ansatte, skaper flere 
sykemeldinger. Det vil uten tvil gå utover beboerne. 
Eldrerådet går hardt i mot denne utviklingen og 
dette gav undertegnede klart uttrykk for på åpen 
talerstol i det siste kommunestyremøtet før jul. De 
eldre har få som snakker deres sak. Vi blir stadig flere 
eldre, og ser med bekymring på fremtiden. Derfor 
må Eldrerådet skjerpe seg mange hakk. Eldrerådets 
arbeid blir nok mer og mer nødvendig i årene som 
kommer. Men det er politikerene som har ansvaret  
- og ikke Eldrerådet. 

Hilsen Eldrerådet v/leder Halvor Solvang 

Leder i Eldrerådet Halvor Solvang

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
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Har du lyst til å prøve 
paintball? 

Midt Troms Paintballklubb har 25 medlemmer i alderen 
13-50 år fra Lenvik, Sørreisa og Målselv, og vi vil gjerne 
ha flere medlemmer.  Vi trener med gummiballer 
lørdag ettermiddager i gymsalen på Gottesjord skole 
og  vi har utstyr å låne ut hvis noen har lyst til å prøve 
seg. I Elkjøps VM på ski- konkurranse markerte vi oss 
med høyt stemmetall og godt engasjement og vant  
20 000kr. Pengene skal vi bruke til å kjøpe ny bane og 
lage et bedre tilbud til våre medlemmer. Bli med på 
en utfordrende, sosial og artig sport- kontakt Lars på 
92625321 eller sjekk våre sider på Facebook
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Biblioteket åpner 
lørdag 19. mars 
Nye måter å bruke  biblioteket på:

Bibliotekvakten: Hverdager mellom klokken 10 
og 16 svarer bibliotekvakten på rene faktaspørsmål, 
henviser til Internett eller bøker. Utenom åpning-
stiden kan du sende inn spørsmål via e-post og få 
svar senest i løpet av neste virkedag. Tjenesten er 
nasjonal: www.bibliotekvakten.no

SMS: Er det noe du lurer på, send en tekstmelding 
til Deichman eller Trondheim folkebibliotek.

Meldingen sendes til telefonnummer 1980. Eksem-
pel på spørsmål: «TFB Når er USAs nasjonaldag?». 
Bruk forkortelsen TFB for å sende til Trondheim 
folkebibliotek, DBI for Deichman.

Søk: Har du spørsmål om hva som befinner seg i 
bibliotekets samling, kan du finne svaret selv ved å 
søke i bibliotekets kataloger. Finn ditt bibliotek på 
www.kulturnytt.no

Selvbetjening: Se hvilke lån du har, sjekk lånefristen, 
og forleng eventuelt lånetiden.

Undersøk reserveringer du har gjort, og hvor langt du 
er kommet på ventelisten.

Du kan registrere ditt interessefelt, og bli varslet pr. 
e-post straks biblioteket anskaffer nye titler innenfor 
dine interesseområder.

Vær en kikker: Hva lånes ut nå? Og hva leveres inn? 
Flere biblioteker har «tittehull» som oppdateres 
jevnlig. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har en opp
listing av ti siste utlån og ti siste innleveringer: 
http://asp.bibits.no/sorreisa_fb/default.asp



Juniorkorpset gjør skikkelig bra framgang! 
Juniorkorpset i skolekorpset, det er de som har spilt ett eller to år. Det er utrolig bra at de på den tida er blitt 
så gode !  Aktiv øving hver uke, og for de fleste også kulturskolespilling på samme instrumentet, - det gir 
resultater.  Neste år vil vi helt sikkert finne mange av disse i gruppa Blæs . 
I år har også Juniorkorpset meldt seg på UKM i Sørreisa , - utrolig tøft !  Så får vi håpe at de kommer videre i 
en konkurranse med mange deltakere. 
Da vi var innom en mandagsøvelse var det ganske mange som ikke var der, - så det blir bare et halvt junior-
korps på bildet. Men de kommer sterkere igjen etter hvert, også fotomessig! 
Her er det  Vilde, Live, Emma, Tobias, Vilde, Emilie, Thomas, Benjamin og Laimis som øver. 
Så mangler Kristin, Emilie, Joakim og Marita her, men så har de fått litt fløytestøtte fra Stian .

Huskonsert med Skolekorpset
Lørdag  26.mars , kl. 17.00
I denne konserten får du høre alle gruppene i 
Skolekorpset spille både hver for seg og sammen. Ta 
ettermiddagskaffen i Kulturhuset denne lørdagen 
og hør hvor gode gruppene i Skolekorpset har blitt!
Du slipper faktisk å betale både for kaffen og noe å 
bite i , begge deler er inkludert i inngangsbilletten.   
Flott korpsmusikk, trivelig kaffestund, god støtte til 
skolekorpset !
Velkommen !

17. mai – samarbeid  også i år
Finnsnes Skolemusikkorps og Sørreisa skolekorps 
startet i fjor et veldig trivelig samarbeid på 17.mai .,
Det ga mersmak i begge korpsene,  begge har 
gitt klar melding om at de vil  samarbeide også i 
år.  Dette innebærer at de i 17.mai-togene både på 
Finnsnes og i Sørreisa opptrer som ett stort skoleko-
rps.  Det vil høres!  

Vil du støtte oss med din Grasrotandel ?
Husk; Du kan skifte grasrotmottaker når du tipper.

SØRREISA SKOLEKORPS
                    
    32774992580658          Org,nr. 992580658 

Her er det Andre , Kirsti ( spillende dirigent) , Hanna, 
Joakim, Anders, Ingvill, Kristian og Andreas som øver til 
UKM med Blæs.

BLÆS - skal gruppa hete !
Sørreisa skolekorps satser friskt for å ha et godt 
tilbud til alle i korpset. Fra i høst valgte vi derfor å 
dele opp øvingene i skolekorpset i tre grupper.
Gruppa med de som har spilt lengst hadde litt 
vanskeligheter med å finne ut hva de skulle hete, 
men nå har de bestemt seg;  de skal hete Blæs !
De er blitt skikkelig gode, og det er ingen tvil , - her 
svinger det. Så gode er de blitt at i år har de valgt å 
melde seg på UKM, tøft gjort! (Blæs gikk videre til 
fylkesfinalen, red.anm).  De manglet noen spillere, 
og det er et veldig godt samarbeid mellom skole-
korpsene i distriktet. Hanna fra Finnsnes spiller fast i 
Blæs, så ble også Anders og Ingvill fra Karlstad med i 
dette spesielle arrangementet!  Veldig bra!
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VARMEPUMPER

AUTORISERT FORHANDLER

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

Godkjent og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund. 
- finansiering hvis ønskelig 
  (4/6/9 mndr betalingsutsettelse)MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS
VIKAVEIEN 51
9310 SØRREISA
Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
tele-, data- til sterkstrøm

Telefon 77863400 - Faks 77863401



Mat i farta
Nysmurte baguetter, pizza,
 pølser, kaffe mm

.
Kaffebar

Solarium 
(Ny seng 72 rør)

P

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

KLÆR - PARFYMERI
Tlf. 77 86 14 48 - Fax 77 86 17 95 aaseha@online.no

      Dame    - Baby og barneklær
arfymeri - Helsekost - Garn og sytilbehør

0-10 år
P

Leker
Sjekk vårt utvalg

BABY- OG 
BARNEKLÆR -25%

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

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

Mob: 930 61 528 
Bjørn Simonsen

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

SENTRUM KIOSK
Flotte gavepakninger 
fra parfymeriet

gjelder utvalgteklær fra Joha og Fransa  

NYHET! 
gaveideer 
fra Sia 


