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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Vi var så nære……..og 
nå ser vi mot nye mål!
Det har i lang tid vært knyttet stor spenning til hvor 
SalMar kom til å etablere sitt moderne slakteri- og 
prosesseringsanlegg. Sørreisa var helt til målstreken 
en av de fremste kandidatene. Folk i Sørreisa har 
også vært svært opptatte av denne saken, og jeg 
benytter derfor anledningen til å si litt om den 
prosessen vi har deltatt i det siste året.

Selve beslutningen om lokaliseringen ble kunngjort 
på Husøya lørdag 25. august. Spenningen var stor 
på pressekonferansen, og SalMar sa i sin 
presentasjon at Øyjordneset i Sørreisa og Klubben 
i Lenvik stilte helt likt, men at Lenvik til slutt trakk 
det lengste strået. Vi var så nær, men ble slått på 
målstreken. Vi skulle gjerne sett denne 
etableringa i Sørreisa, som ville gitt kommunen 
mange nye innbyggere, og vi har fått bekreftet fra 
SalMar at vi hevdet oss svært godt i konkurransen. 
Sørreisa oppfylte alle de kravene som selskapet 
fremhevet som viktigst ved en slik etablering: 
Industritomt med kai, tilgang til store mengder 
vann og strøm, samt særlig gode forutsetinger til 

logistikk (nærhet til E6, �yplass og tog) og mulighet 
for rask oppstart. Det som til slutt ble 
utslagsgivende for valget av Klubben i Lenvik var 
ifølge SalMar tilgang til nye produksjonsareal i 
sjøen/havbrukslokaliteter i nye Senja kommune.  

Kort om prosessen
Som ordfører har jeg jobbet daglig i over et år med 
denne etableringen. Sammen med administrasjonen 
har jeg hatt en rekke møter med konsernledelsen i 
SalMar, og selskapet har også besøkt Øyjordneset 
Industripark ved �ere anledninger. Som kommune 
har vi fulgt opp alle krav fra SalMar angående til-
gang til vann, strøm, kai, vannprøver, kartlegging av 
dybdeforhold i forhold til ventemerder, grunn-
forhold og geotekniske data, samt informasjon 
knyttet til logistikk, tilgang til arbeidskraft, til-
rettelegging for ringvirkninger som følge av denne 
mulige etableringen og en rekke andre forhold i 
dialog med selskapet. SalMar har også hatt direkte 
dialog og forhandlinger om kjøp med Nistad-
gruppen og Øyjordneset Industripark, som er eier 
av industriområdet. 

Dette har vært et stort og omfattende arbeid som 
har engasjert folket i Sørreisa, og som har gitt meg 
som ordfører og kommunen god innsikt i arbeid 
opp mot store industriaktører, samt vist potensialet 
for utvikling knyttet til havbruksnæringen. Selv 
om Sørreisa ikke ble valgt som lokaliseringssted 
av prosesseringsanlegget, så er vi opptatt av å dra 
nytte av denne etableringen gjennom blant annet 
tilrettelegging av nytt boligfelt nær Lenvik grense.

Vi må se framover
Så er jeg opptatt av å se framover, og se etter nye 
muligheter for etableringer på våre næringsareal, 
som for eksempel leverandørindustri til sjømat-
næringen eller annen industri. Som kommune er vi 
opptatte av å legge til rette for økt næringsaktivitet, 
og gjerne innenfor vekstnæringene i regionen.  
Som ordfører vil jeg også oppfordre Øyjordneset 
Industripark til også i tiden framover å være aktiv 
på banen og jobbe for å få �ere etableringer på 
industriområdet som de er eier av. Det er ingen tvil 
om at industriområdet på Øyjordneset har et stort 
potensiale for økt næringsaktivitet – midt i en region 
med stor vekst. Her er det bare å «smi mens jernet er 
varmt»!

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører



Ann Kristin Trondsen, rådmann

Bedre føre var...
Det var nok noen som satte morraka�en i halsen 
da de så forsida på Folkebladet tidligere i 
september (nederst på siden). Skal kommunen 
kutte inntil 15 millioner i drifta??? Det går jo så 
bra med Sørreisa og økonomien!!?

Og ja, det har gått bra de siste årene med mindre-
forbruk (overskudd) på �ere millioner: I 2015 var 
det på ca 2 millioner. Året etter var mindre-
forbruket på 7,6 millioner. Og i 2017 var det på 
7,95 millioner. Her er det imidlertid viktig å huske 
på bakgrunnen for disse tallene:
• Større skatteinngang enn forventet
• Bosetting av flyktninger
• Kommunen fikk mer i refusjoner på sykepenger  
  enn det som ble brukt på vikarer.

Befolkningsveksten har betydning for over-
føringene fra staten, og den er ikke så stor som 
ønsket, bosettingen av flyktninger usikker og 
inntektssystemet til kommunene er endret slik at 
antall innbyggere har økt betydning. 
I 2016 valgte kommunen å ikke delta i noen 
kommunesammenslåing, og det valget alene 
utgjør 3 millioner i redusert inntekt. Så har 
kommunen investert en del, blant annet i fiber-
utbygging.  Minsteavdraget på lån var i 2012 på 
8,3 millioner. I 2018 var det økt til 11,8 millioner. 
Dette er beløp som må dekkes over drift, og 
kommunen kompenseres ikke for utgifter til lån 
i rammeoverføringa fra staten. I tillegg utfordres 
kommunene på økende krav og oppgaver, og 
forventning om årlig e�ektivisering av drifta. 
Rådmannen pekte på disse utfordringene i �or da 
grunnlagsdokumentet til budsjettet for 2018 ble 
lagt fram til politisk nivå. Kommunestyret valgte 
da i desember å vedta følgende:

10. Kommunestyret er sterkt bekymret over 
manglende balanse mellom inntekter og utgifter i 
driftsbudsjettet. Forslaget om saldering over 

disposisjonsfondet må derfor anses som en 
midlertidig løsning som må erstattes av varige 
tiltak. Kommunestyret registrerer at det samtidig 
med behovet for nedstyring er foreslått økning i 
antall stillinger. Rådmannen må sette i gang en 
nedstyringsprosess hvor målet er å ta ned driften 
med varig e�ekt. 
11. Nedstyringsprosessen må forankres ved at 
hovedutvalgene, de ansatte og tillitsvalgte deltar 
aktivt i prosessen. Rådmannen legger fram et 
forslag til revidert budsjett med innarbeidede 
begrunnede forslag til nedstyring slik at formann-
skapet kan gi sin innstilling til kommunestyrets 
møte i juni 2018.   

For å håndtere dette, har rådmannen innhentet 
kompetanse og ressurser fra Bedriftskompetanse. 
Utgiftene til dette er dekket av midler fra KS sitt 
OU-fond. Vi har i fellesskap jobbet fram �ere 
analyser, og så langt har det ikke vært mulig å 
peke på tiltak som vil gi innsparing i ønsket 
størrelsesorden. Analysene konkluderer med at 
det driftes godt i Sørreisa kommune.  I oppslaget i 
Folkebladet er det vist til �ere tiltak som 
kommunestyret vil ha utredet for deretter å 
vurdere om de skal iverksettes eller ikke. 

Dette er og blir utfordrende, og vil trolig kreve 
endringer i tjenestetilbudet, andre måter å utføre 
oppgavene på og kanskje ny organisering. Det er 
viktig å ta tak i dette allerede nå slik at 
kommunen er i forkant av de utfordringer vi ser 
vil komme, omstilling tar tid. Med den prosessen 
som nå er i gang, er kommunen i forkant. Det gir 
uten tvil et bedre utgangspunkt enn det som er 
alternativet.
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Tømming av 
slamavskillere i Sørreisa 
kommune  2018  

Følgende roder tømmes i 2018:
Rode 1 Skøelv – Bjørga
Rode 2 Skøelv – Gumpedal – Skøvatn
Rode 3 Lyshaugveien – Skarveien – Lyshaug
Rode 4 Skøelv – Straumen
Rode 5 Bakkejordveien

Rode 6 Bonhaugveien
Rode 7 Sørsiveien m/Sjømannsveien

Tømmingen starter i løpet av september.

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

Klagefrist vedrørende septiktømming: 
1 mnd. etter utført tømming til Perpetuum Miljø 
AS, 9350 Sjøvegan, tlf 40002929. 

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

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

Kommunestyret     15      3   21     6   25      6

Formannskapet  23  27  20   24   24   12  28   21
 

  16
  30

  20

Oppvekst- og Kulturutvalget   7   11     6  29      5     7

Helse- og sosialutvalget      10    5      3     4     6   

Teknisk- og arealutvalget    1      12   31     30     4     8    

Eldrerådet      5    28     10     12    

Råd for funksjonshemmede    20     29     10       12    

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

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

Ka skjer i S
ør

re
isa Ansvarlig redaktør:

Ann Kristin Trondsen
Redaksjonen: 
Kulturkontoret 
Grafisk design:
Jack Nilssen

Kontaktinfo: Aina Løhre,  tlf: 992 04 624 
ePost: kaskjer@sorreisa.kommune.no

Kommunal informasjonsavis for Sørreisa som 
distribueres gratis til alle husstander og en rekke 
bedrifter i kommunen 4 ganger i året. 

Utgivelsesplan for  2018
16.11. - frist for levering av sto�: 02.11.

Forsiden, ved Skøelv skole
Fra venstre: Lærer Monica Kalseth Hansen, Johan 
Bergli Korneliussen,  Liepa Pivoriunaite, Agota 
Pivoriunaite, Alva Selnes Østensen.



5

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

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

Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 
dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesøster, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 

Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

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

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, av fysisk eller psykisk årsak, 
har vesentlige vanskeligheter med å bruke 
offentlige transportmidler.  
Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som 
bruker av transporttjenesten. Kommunen god-
kjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i 
søknadsskjema med legeerklæring, og vedtatte 
prioriteringskriterier.

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

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

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

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

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

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

Søknadskjema finnes på Troms fylkeskommune 
sin nettside, eller fås ved henvendelse til 
kommunen.
Klage på vedtak sendes til Sørreisa kommune.

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

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/servicek-
ontoret tlf. 77 87 50 00, eller søk elektronisk via 
www.sorreisa.kommune.no – ledige stillinger.



Leilighetsvis skjenke-
bevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet finner sted. 
Søknaden skal til uttalelse hos blant annet lens-
mannen, 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 bev-
egelseshemning. Her må legeerklæring foreligge
• Transport av ved. 
• Transport i forbindelse med jordbruk-, skogbruk- 
og reindriftsnæring er hjemlet direkte i motor-
ferdselsloven. 
• Transport etter dispensasjon etter forskriftens § 
6, må påvise særlige behov som ikke knytter seg 

Høst 2018
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

August Skolestart 20.8. 10

September 20

Oktober Høstferie 4. - 5.10. 21

November Skolefri 19. - 20.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 
torsd 20.12.

14

Antall skoledager høst 2018 85

Vår 2019
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

Januar  Skolestart 7.1. 19

Februar 20

Mars Vinterferie 4.3.-8.3. 16

April Påskeferie 15.4-22.4. 16

Mai 20

Juni Siste skoledag 21.6. 14

Antall skoledager vår 2019 105

Skoleruta 2018/2019

til turkjøring, og som ikke kan dekkes på andre 
måter

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. Sam-
men med søknaden skal det foreligge:
• Kart med inntegnet trasè
• Kopi av evt. papirer som har betydning for be-
handling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Sørreisa 
kommune, Servicekontoret, tlf. 77 87 50 00. Du 
kan også søke elektronisk. Du finner skjema på 
kommunens hjemmeside, under selvbetjening.
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Leilighet i 3-mannsbolig 
Ferdighus AS planlegger ny 3-mannsbolig i Ytter-
holtet som snart er klar for salg. Forventet oppstart i 
løpet av våren 2019
- 2 - 3 soverom  
- Ca 90m² 
- Moderne løsninger 
- Mye bolig for pengene

For nærmere informasjon kontakt Ferdighus 
på 77 86 20 20 eller 900 50088.

Enebolig på Elvelund
– Snart klar for innflytting

- 140 m² BRA 
- Fantastisk utsikt 
- Stor stue og kjøkken 
- 2 bad og eget vaskerom 
- Mulighet for naust 
- Leveres nøkkelferdig 
- Pris: 3.450.000,
- Finn.no kode: 7112151

Boligen kan stå klar til innflytning innen kort tid. 
Ring 77 86 20 20 for ytterligere informasjon, 
eller avtale om visning.
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Funksjonshemmedes råd i Sørreisa og Dyrøy inviterte 
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms til sam-
arbeidsmøte 17. april i Sørreisa.
- Et meget nyttig møte, konkluderte leder for rådet i 
Sørreisa og Dyrøy, Otto Skogheim til KaSkjer.

Rådenes skal gjennom å informere og gi råd til 
forvaltningen, bidra til å gi funksjonshemmede en 
bedre hverdag gjennom god tilrettelegging i bygg 
og nærmiljø.
I møtet ble rådenes arbeidsområder og funksjon i 

Fylkesrådet for funksjonshemmede ble ønsket velkommen av ordfører og det lokale rådet.

Funksjonshemmedes råd i Sørreisa og Dyrøy
offentlig forvaltning i henholdsvis fylkeskommune 
og kommune satt på dagsorden. Det var fokus på 
hvordan rådene for funksjonshemmede skal jobbe 
for å komme så tidlig som mulig inn i nye offentlige 
prosesser. Videre også hvordan rådene kan 
samarbeide slik at resultatet blir best mulig med 
tanke på tilgjengelighet for alle.

Fylkesrådet delte også sine erfaringer om involvering 
og medvirkning i forhold til anbudsprosessen med 
innkjøp av nye hurtigbåter og busser.

Jakten på det digge liv 
Foredrag om velferdsteknologi  Kom å bli mer 
kjent med hva velferdsteknologi er, hvilke nyttige 
løsninger som finnes og hvordan du kan få dem 
installert hjemme. 
Bardu kommune får besøk av Tone Bye fra 
pensjonistforbundet. I samarbeid med Bardu 
seniorråd inviterer vi kommunens innbyggere til 
dette foredraget/informasjonsmøtet om temaet 
Velferdsteknologi. 
Velkommen til kommunestyresalen i Bardu Det vil 
også informere om det interkommunale velferds-
teknologiprosjektet for Bardu, Målselv, Sørreisa 
og Dyrøy. 
Innbyggere fra alle 4 kommuner er velkommen.

Tirsdag 25.9.18 kl. 12 - 15 
Kommunehuset i Bardu - kommunestyresal 
 
Ved spørsmål kontakt Hege Hammer Bech – 
97500871 eller Ernst Hansen  95203031  
 
Enkel bevertning
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Tilskudd til 
Rusforebyggende tiltak

Lag og foreninger
Lag og foreninger som driver rusfrie aktivitetstilbud 
for ungdom i Sørreisa kan søke om tilskudd. Det er 
forutsetning at foreningen/ laget som søker, i løpet av 
året initierer og gjennomfører aktivitet eller 
holdningsskapende virksomhet, hvor rusmiddel-
spørsmål er satt på dagsordenen.  Det gis ikke 
støtte til ordinær drift eller lønnsmidler. Lag og/
eller foreninger som søker om støtte må framlegge 
årsrapport med regnskap for de siste tre år.
Det kan videre søkes om tilskudd til enkelt- 
arrangement/tiltak, hvor aktiviteten er rettet mot 
ungdom. Arrangementene/tiltakene må være rus-
frie og ha som målsetning å nå mange.

Ved søknad om enkelt- arrangement/tiltak, kan 
kravet om årsrapporter og regnskap fravikes.
Søknad sendes til Sørreisa kommune, Storveien 20, 
9310 Sørreisa eller på e-post til: postmottak@sor-
reisa.kommune.no.

Søknadsfrist 25. oktober 2018. 

Tilskuddsordningen inngår som en del av kommunens samlede folkehelsefremmende arbeid og tar 
sikte på å støtte opp under primærforebyggende tiltak -som når mange. Tiltakene skal ha sin aktivitet 
rettet mot ungdom.

Tiltakskategorier
Helse- og sosialutvalget har vedtatt at følgende 
tiltak her i Sørreisa normalt skal støttes årlig med 
inntil kr 10 000,- per tiltakskategori.

• Verdensdagen for psykisk helse; arrangement med   
   tilbud til barn/unge
• 10.klassens 16. mai arrangement
• Sosiale arrangementer for 8. -10. klasse i regi av 
   ungdomsrådet

Det må rettes en søknad om tilskudd til Sørreisa 
kommune i forkant av arrangementet.
Tiltaket må gjennomføres og utgifter må 
dokumenteres gjennom en enkel kostnadsoversikt. 

Illustrasjonsbilde
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Jeg er 28 år gammel og kommer fra Sørreisa. 
Tok utdanningen min i Narvik og dette er min første 
jobb som ingeniør. 
Før dette så jobbet jeg som tømrer for et lokalt firma. 
Mitt ansvarsområde er drift og vedlikehold samt 
boligkontoret. 
Jeg startet i denne jobben 5. Juni og stortrives da det 
er stadig nye utfordringer og spennende arbeids-
oppgaver å ta fatt i.

Ole Martin Larsen

Ny i Sørreisa kommune

Britt-Aina Østrem
Jeg er opprinnelig født sørpå, - nærmere bestemt 
Sarpsborg – men med foreldre fra Dyrøy og Tromsø 
så ble det til at vi flyttet nordpå når jeg var 13. 
I Sørreisa har jeg bodd i over 30 år så jeg føler meg 
som en Sørreisa-væring. Jeg er 49 år, gift, bor i Brekka 
og har to voksne barn og snart 5 barnebarn.
Startet som lønnskonsulent med fokusområde Helse 
– og omsorg nå i sommer. Stillingen jeg kom fra var 
som administrativ rådgiver ved Avinor AS på 
Bardufoss lufthavn.
Etter å ha hatt ulike stillinger utenfor kommunen i 
over 25 år så ser jeg frem til å jobbe i hjemkommunen 
min.

Kristian Hofsøy 
Strømme
Jeg er 26 år, opprinnelig fra Finnsnes. De siste 3 
årene har jeg bodd i Narvik, der jeg har tatt ingeniør-
utdannelsen innen bygg på UiT. Tidligere har jeg 
jobbet som tømrer. Har nå flyttet tilbake til Finnsnes 
sammen med min samboer Nora, og våre to hunder. 
Har sett frem til å jobbe her i Sørreisa.
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In�uensavaksine 
sesongen 2018/2019
Helsestasjonen vil tilby influensavaksine til 
personer i risikogrupper i løpet av høsten (så 
snart vaksinene blir tilsendt). Informasjon om 
tidspunkt annonseres i Troms Folkeblad, på 
kommunens hjemmesider, samt oppslag.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig 
sykdom og død ved influensasykdom (risiko-
grupper), og anbefales derfor in�uensavaksine: 

• Personer som er 65 år eller eldre
• Voksne og barn med kroniske hjerte/kar-
sykdommer, alvorlige luftveislidelser, alvorlig 
astma, diabetes, nedsatt infeksjonsresistens, 
kronisk nyresvikt, kronisk leversvikt, kronisk 
nevrologisk sykdom/skade, alvorlig fedme (BMI 
over 40) eller ved individuell vurdering av lege.
• Gravide i 2. og 3. trimester.

I tillegg anbefales in�uensavaksine til følgende 
grupper, primært for å beskytte andre:
• Helsepersonell som har pasientkontakt 
• Husstandskontakter til personer med nedsatt 
immunforsvar 
• Svinerøktere og andre som har regelmessig 
kontakt med levende griser

Nye åpningstider!
Helsestasjon for ungdom (HSU) er et gratis 
tilbud for ungdom mellom 13 og 25 år. 

Her kan du søke råd og veiledning om f.eks 
seksualitet, prevensjon, psykiske vansker, rus, 
kosthold, generelle helsevansker, vanskelig 
livssituasjon osv. 

På HSU tre�er du helsesøster og lege. 

Åpningstid: Tirsdager kl. 14-15.30 (helse-
stasjonenes lokaler). Ønsker du en avtale på 
et annet tidspunkt kan du ta kontakt på 
telefon/sms, eller komme innom.
Helsesøster 468 00 379 eller 468 23 303

Gratis HPV-vaksine 
til kvinner født 1991 og senere
Siste frist! 
Vaksinasjon må starte senest i desember 2018 
og den siste av de tre dosene må være tatt in-
nen 1. juli 2019. 

Alle kvinner født 1991 og senere fikk fra høsten 
2016 tilbud om gratis vaksine mot humant 

papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig 
vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til 
unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og 
forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-in-
feksjon. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser 
gitt i løpet av 6-12 måneder.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt over-
førbare infeksjonen i verden. De �este som er 
seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de 
�este i ung alder. Hvert år får om lag 300 kvinner i 
Norge livmorhalskreft og 65¬-100 dør av sykdom-
men. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har 
debutert seksuelt.   

Ta kontakt med helsestasjonen i Sørreisa for time-
avtale, telefon 922 85 681 eller468 23 303.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: www.
fhi.no/hpv-vaksine
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9. oktober kl17.30 – til 20.00: 
Lovverk og hjelpetilbud 
Foreleser: Helene Aspevoll og Monica Mikkelsen
  
16. oktober kl17.30 – til 20.00: 
Psykisk sykdom – hva er det?  
Foreleser: Psykologspesialist Anita Neslin

Alle samlingene holdes på Velferden i Sørreisa
Påmelding: Innen 18. september
Enkel servering. Kurset er gratis.

Pårørendeskolens/kursets 
målsetting
• Gi pårørende økt kunnskap om psykisk helse.

• Gi innsikt i det å være pårørende i ulike faser over 
tid. Reaksjoner, belastninger og behov. Hvordan 
utsettes pårørende for egen helsesvikt? 
 
• Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til 
rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får 
kontakt med hjelpeapparatet.

• Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som 
er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge 
omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer 
frem, skal forbli mellom deltakerne.

For påmelding og nærmere opplysninger, kontakt: 

Ann Våden Strømsnes
Telefon: 91141472 
E-post: ann.vadenstromsnes@sorreisa.kommune.no

Kurs for pårørende til 
personer med 
psykiske helseutfordringer
    25. september, 9. og 16. oktober 2018

Arrangør: Psykisk helse/rustjeneste

Hva er pårørendeskolen?
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har 
et familiemedlem eller en nær venn med psykisk 
sykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- 
og gruppesamtaler får du kunnskap om psykisk 
sykdom og innsikt i hvilke følger sykdommen 
kan ha for personen med psykisk sykdom, deg 
som pårørende og øvrige familie. Du tre�er andre 
pårørende i samme situasjon og fagpersoner med 
kompetanse på området. 

Hva inneholder kurset?
Kurset er lagt opp over 3 samlinger med følgende 
temaer:

25. september kl17.30 – til 20.00: 
Pårørenderollen 
Foreleser: Bikuben ved Ann Kirsti Brustad 

Pårørendeskolen 
i Sørreisa

Sørreisa Helselag i samarbeid med 
Sørreisa kommune demensteam, inviterer til 

åpent møte i Sørreisa kulturhus 
tirsdag 18. september kl 1800.
Tema for kvelden er demens. Foredrags-
holdere er lege og sykepleier i faget.
Demensteamet i kommunen vil også orientere 
om arbeidet sitt.

Sørreisa Helselag serverer ka�e, kaker og frukt, 
og ønsker alle hjertelig velkommen til å høre 
om dette viktige temaet.
Det blir også litt underholdning med sang og 
musikk.
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Ladestasjon for el-biler
Ladestasjon for el-biler er satt opp ved folkeparken? 
1 stasjon med 2 ladepunkter. Info for starting av lading 
står på ladestasjonen, eventuelt: 
https://www.charge365.no/veiledning-for-bruker

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.

Hold det ryddig!
Kommunen oppfordrer til å ikke etterlate søppel 
rundt Folkeparken og ved gapahukene. 
Hyggeligere å komme neste gang hvis det ikke 
flyter med søppel!
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1. klasse G
ottesjord skole  2018/19

Bak fra venstre:  Liam
 Berg N

ikolaisen, M
athias Jørgensen, Paul O

scar Sticha, Eivinn O
lin Vaeng, H

anne O
lsen, Leon Andreassen, Synnøve Lynghaug.

M
idtre rekke fra venstre:  TM

oham
m

ad Altayeb, D
uoa Alshehabi, Lene Elise H

ansen, Elias H
adler-Skogen, G

abriel Vevang-Trulsen, M
ari V. O

lsson, H
anan 

Yahia Shehaka
Foran fra venstre: Sigurd K.N

ikolaisen, Celene Andreassen, Sofia Katarina Larsen.

Ikke tilstede: M
ille M

adelein H
olm

gren, Ken M
arco Johnsen, Rose-Lynn Langaune
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Sørreisa kommune ønsker å gi våre inn-
byggere god og tidlig informasjon og har 
i den anledning valgt å ta i bruk et system 
som vil gi deg varslinger på din mobil. 
                                                                                                 
Når blir systemet brukt?
Å gi varsling og informasjon til kommunens inn-
byggere er en oppgave som kommuner alltid kan 
bli bedre på, men i seg selv er en utfordring 
spesielt når det gjelder uforutsette ting, som 
brudd på vannledning, tett kloakk, eller annen 
informasjon som er viktig å få ut fort. Systemet 
kan varsle hele kommunen eller bare et begrenset 
område som er rammet av hendelsen. Systemet 
vil også være et meget viktig verktøy i en krise-
situasjon, der vi som innbyggere vil eller kan bli 
berørt av den oppståtte situasjon, og der hurtig 
informasjon er avgjørende og i forhold til liv og 
helse. 

Hvorfor varsling?
Varsling via mobil, telefon og epost er ett verktøy i 
kommunens krisehåndtering, men vil også brukes 
når nødvendig informasjon trenger å komme ut 
til befolkningen.
Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå 
deg som innbygger:
1)  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I 
dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler 
vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse 
da mange henvendelser fra det o�entlige vil 
foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med 
selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra 
tidligere. 

Hva er dette? 
Sms fra Sørreisa 
kommune?
a) Dersom du en eller annen gang har logget inn 
på en offentlig tjeneste via ID-Porten finnes du i 
kontakt og reservasjonsregisteret.
i) Ønsker du overhode ikke å motta digital 
kommunikasjon fra det o�entlige må du slette 
deg: 
https://www.norge.no/nb/slett-kontaktinformasjon
2) www.varslemeg.no som er et tilleggsregister 
benytter du om du ønsker å motta varsler for en 
adresse som du ikke er registrert med bosteds-
adresse på.

Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå 
inn på linken www.varslemeg.no. Du kan 
registrere så mange nummer du vil per adresse. 

Ofte spurte spørsmål 
Hvordan virker varslingen?
Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og 
en automatisert talemelding til fasttelefon. Tale-
melding leses inn som “tekst til tale”. På slutten av 
meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å 
bekrefte at du har oppfattet meldingen, 9 - 
dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?
Så lenge du er registrert i «kontaktregister for 
o�entlig forvalting» på riktig adresse er alt i 
orden. Denne oppføringen gjelder for den 
adressen du er registrert med i Folkeregisteret. 
Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn 
her:
 https://www.altinn.no/ui/Profile  (Profil, roller og 
rettigheter)

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis 
du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, 
gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss 
av for “hemmelig nummer”.

Sørreisa kommune

Dette 
er en 

varsling 
fra
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Sørreisa kulturskole 
høsten 2018
I år starter vi nytt skoleår med en stor nedgang 
i elever som ønsker undervisning ved Sørreisa 
kulturskole. Kun 58 elever har meldt interesse for 
undervisning, som er en nedgang på ca 20 fra 
oppstarten høsten 2017.

Dette er en trend man nå ser over hele landet, 
og det er særlig på instrumenter som gitar, bass, 
slagverk, altså typiske band-instrumenter der 
nedgangen er størst.
Ved Sørreisa Kulturskole har vi lagt et 
undervisningsløp det vi skal gi den aller beste 
undervisning til de 58 som er elever hos oss, og vi 
ønsker dem velkommen.

Undervisningslokaler
har vi også dette skoleåret i de lokalene der 
kokkeskolen var, og der trives vi godt. I tillegg til 
at all undervisning foregår der så er det øvings-
lokale for Sørreisa mannskor, Sørreisa Damekor, 
BlåCompaniet,  Dr. Yes,  Chosen Ones og Cite.  
Vi er kjempefornøyde med at mange vil bruke 
lokalene på kveldstid, og vi har plass til flere.

Aktivitetsplan høsten 2018
Fredag 21. september er det 40 år siden vi 
startet opp med undervisning ved Sørreisa 
Kulturskole(som da het Sørreisa Musikkskole). Vi 
hadde tenkt å få til ei skikkelig markering av dette 
jubileet på jubileumsdagen  med ei forestilling 
der både dagens elever og mange av de som 
var elever tidligere skulle være med. Vi fikk aldri 
svar på vår søknad om midler for å lage et slikt 
arrangement, og på det ordinære budsjettet vi rår 
over har vi ikke disse midlene.
Det blir derfor ikke noen markering av 40-års 
jubileet for Sørreisa Kulturskole.

Vår aktivitetsplan høsten 2018 blir slik:

31. oktober: 
«Vennekonsert» i Kulturskolens lokaler

6. desember: 
Kulturskolens egen julekonsert sammen med 5. 
klassene ved Sørreisa Sentralskole. Konserten blir 
i Skøelv kapell.

7. desember: 
Konsert på Sørreisa omsorgssenter kl. 1100

10. desember: 
Konsert på Frivilligsentralen kl. 1100

Oskar Larsen, Kulturskolerektor

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn 
min bostedsadresse?
På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser 
som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i 
studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritids-
eiendom. Slik gjør du:
• Under “Tilleggsoppføring” klikker du “Legg til 
ditt telefonnummer”.
• Skriv inn ditt mobilnummer og klikk “send”.
• Du mottar en kode på sms, som du bruker for 
logge deg inn.
• Her kan du legge til andre adresser du vil varsles 
for. Navn = den som bor på adressen du regis-
trerer.

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på 
min adresse varslet?
Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet 
hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig 
forvaltning».

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres ad-
resse er i en kommune som bruker Varsling 24?
Ta kontakt med den respektive kommune for å 
høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel 
for?
På varslemeg.no kan du sjekke andre varslings-
adresser som er oppført på ditt mobilnummer, 
utover din offisielle bostedsadresse som du er 
registret med i «kontaktregister for offentlig for-
valting». Slik gjør du:
• Under “Tilleggsoppføring” klikker du “Legg til 
ditt telefonnummer”.
• Skriv inn ditt mobilnummer og klikk “send”.
• Du mottar en kode på sms, som du bruker for 
logge deg inn. Her ser du listen over adresser 
registrert på ditt mobilnummer.
• Her kan du også slette adresser eller legge til 
flere.
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Kalender for Sørreisa
Nr 3 2018

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

Lysglimt og Blåkors 
Høstens klubbkvelder:
14. sept, 28. sept, 12. okt , 26. 
okt, 9. nov, 17. nov julemesse,
23. nov, 7. des. 
Alle klubbkvelder i Gottesjord 
forsamlingshus kl. 18.30- 20.30 . 
Gutter og jenter fra 5. klasse og 
oppover velkommen

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16
 
Handballkamper
Tidspunktene finnes på 
facebook-siden til 
Sørreisa IL Handball.
De neste kampene:
Lørdag 29.09.18
Søndag 30.09.18
Lørdag 13.10.18
Søndag 14.10.18
Lørdag 20.10.18
Onsdag 07.11.18  
Onsdag 14.11.18

Ka skjer i S
ør

re
isa

Lørdag 15. September
Svømmehallen:
Svømmestevne

Søndag 16. September
Svømmehallen:
Svømmestevne

Kulturhuset:
Kino:
Kl 18.00 Karsten og Petra på 
skattejakt
Karsten skal tilbringe sommer-
ferien med Petras familie på 
Hvaler

Kl 20.00 Skjelvet
I 1004 ble Oslo rammet av et 
jordskjelv med styrke 5,4 på 
Richters skala. Skjelvet førte til 
betydelige ødeleggelser. Men 
heldigvis, ingen menneskeliv 
gikk tapt. Geologiske under-
søkelser viser at faren for et nytt 
og større jordskjelv kan være 
reel. Nesten ukentlig registreres 
det bevegelser i og rundt Oslo. 
Hva vil skje dersom et langt 
større jordskjelv treffer hoved-
staden?

Tirsdag 18. september 
Kulturhuset:
kl 1800 - Åpent møte om demens

Svømmehallen:
Tilvenningskurs for de minste
hovedsakelig for 2011-2012 
modeller. Kontakt Janne Merete 
(90850793) - Trygg i vann.no

Onsdag 19. September
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen

Lørdag 22. september 
Kulturhuset:
Pensjonistfest

Søndag 30. september 
Solglimt:
kl 1700 Bingo

Kulturhus – Kino:
Kl 18.00 Månelyst i Flåklypa
Solan og Ludvig-triologien 
avsluttes med en spektakulær 
måneferd som tar Flåklypa-
universet til nye høyder. Et nytt, 
internasjonalt månekappløp er i 
gang. Det norske bidraget ledes 
av den briljante oppfinneren 
Reodor Felgen, med Solan 
og Ludvig som modige astro-
nauter. Hva kan egentlig gå 
galt? Ganske mye, faktisk. 

Kl 20.00 Battle
Amalie jobber hardt for å passe 
inn i en verden der det gjelder 
å ha alt - utseende, penger og 
dansetalent. Men da faren går 
konkurs raser livet hennes sam-
men. På skolen prøver Amalie å 
late som ingenting har skjedd. 
Så møter hun street-danseren 
Mikael, som er annerledes enn 
alle andre hun har møtt.  
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Onsdag 3. oktober
Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Onsdagsdansen 

Fredag 5. oktober
Solglimt:
kl 2000  Quiz

Søndag 14. oktober  
Kulturhuset:
Kino:
Kl 18.00 Smallfoot 
En Yeti er overbevist om at de 
snodige skapningene med små 
føtter egentlig eksisterer. 

Onsdag 17. oktober
Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Onsdagsdansen 

Fredag 19. oktober  
Straumen kapell:
kl 19:00
Blott en dag er en konsert-
forestilling om salmedikter Lina 
Sandell med Maria Solheim og 
Kristine Henriksen.
Lina Sandell skrev folkekjære 
salmer som Ingen er så trygg i 
fare, og Blott en dag.

Søndag 21. Oktober
TV-aksjon NRK Kirkens bymisjon
Ta vel i mot bøssebærerne

Mandag 22. oktober
Kramvigbrygga:
Kultur på Kramvigbrygga
med Sørreisa mannskor

Lørdag 27. oktober
Sørreisahallen:
Kunst og Handverksmessa

Søndag 28. oktober  
Sørreisahallen:
Kunst og Handverksmessa

Solglimt:
kl 1700 Bingo

Kulturhuset:
Kino:

Onsdag 31. oktober
Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Onsdagsdansen 

Fredag 2. november 
Galtnes samfunnshus
kl. 20:00 Pubaften med Quiz

Lørdag 3. november
Skøelv grendehus, Solglimt:’
kl 2000 Bygdefest i Skøelv

Søndag 11. november   
Kulturhuset:
Kino:

Onsdag 14. november
Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Onsdagsdansen 

Lørdag 17. November
Kulturhuset:
Misjonsmessas
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Juni Juli
01. søn

02. man

03. tir

04. ons

05. tor 

06. fre

07. lør

08. søn

09. man

10. tir

11. ons

12. tor

13. fre

14. lør

15. søn

16. man

17. tir

18. ons

19. tor

20. fre

21. lør

22. søn

23. man

24. tir

25. ons

26. tor

27. fre

28. lør

29. søn

30. man

31. tir

01. fre

02. lør

Frist for innmelding av komitémedlemmer

 03. søn

04. man

05. tir

06. ons

07. tor

08. fre

09. lør

10. søn

 

Frist for å rapportere antall bøsser på lager til 
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TV-AKSJONEN NRK ER 
VERDENS STØRSTE DUGNAD!

TV-AKSJONSKONTO: 
8380 08 09005
VÅRE GIVERKANALER 
FINNER DU PÅ BLIMED.NO

En søndag i oktober, hvert eneste år, ser vi hvordan mennesker sammen 
kan gjøre en stor forskjell. Siden oppstarten i 1974 har TV-aksjonen og 
Norges befolkning samlet inn over 7,5 milliarder kroner til hjelp for mange 
millioner mennesker.

Hele det norske samfunnet bidrar: Kongehuset, ordførere, næringslivet, 
idre�slaget, bakeren på hjørnet og mannen i gata. Årets TV-aksjon går til 
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dør for å samle inn penger som skal gi flere mennesker et sårt trengt og 
livsviktig fellesskap. 7000 mennesker arbeider frivillig i ukene og måned-
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MINDRE ALENE SAMMEN
I Norge i dag er det altfor mange som står utenfor. Noen mangler en seng å 
sove i, andre har ingen å snakke med. Årets TV-aksjon skal åpne dører og 
invitere flere inn. Fordi e� møte kan endre et liv og flere møter kan endre et 
helt samfunn.

MILJØMERKET
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TV-aksjonen NRK 21. okt 2018 
går til Kirkens bymisjon 

Gjennom årets TV-aksjon skal 
de skape et varmere og mer 
inkluderende samfunn.  
Pengene som samles inn skal 
skape 700 000 møter mellom 
mennesker.
Med TV-aksjon NRK 2018 kan 
Kirkens Bymisjon skape møter 
som kan redde liv. Ved å åpne 
dører og legge til rette for at 
�ere møtes, skal de vise hvorfor 
årets TV-aksjon er viktigere enn 
aldri før. De skal tilby mennesker 
som opplever å stå utenfor et 
nytt fellesskap, en seng eller en 
samtale og slik bidra til at �ere 

får muligheten til å oppnå egne 
mål og drømmer. 

Bli med på verdens største 
dugnad!
Bli bøssebærer; ring 778 75 000 
eller gå inn på blimed.no
Bøssebærertelefon 02025
Følg oss på facebook.com/
bymisjon/
Bli med på dugnad for nærings-
livet, organisasjoner, skoler, 
barnehager og trossamfunn - 
engasjer dere på: 
blimed.no/blimed
Del dine bilder: #nrktvaksjonen
TV-aksjonskonto: 8380 08 09005



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

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no

Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

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

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

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

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

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

Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no

visitsorreisa.no
Det er nå laget en nettside som bla presenterer 
bedrifter i Sørreisa. Ta kontakt med Tom Erik Moe, 
nærings- og utviklingsrådgiver for å få også din 
bedrift på denne siden.
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Helse og velvære
Aurora pilates 469 32 218

www.bioform.no
salg@bioform.no

77 86 18 68

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 467 73 725

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

932 58 267

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

920 61 251

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   77 86 16 00

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling 
korinna@akfi.no

94 83 36 57

MK Gro Elise 464 45 531

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

402 27 093

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Hei bedrifter i Sørreisa!
Bransjelista for Sørreisa er et utmerket sted for lokal 
markedsføring av din bedrift. Ikke bare fungerer 
den som den lokale versjonen av «Gule sider». Den 
viser også at det 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

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

 

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

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

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

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

Byggfag
byggfag@ojhas.no

77 86 43 11

 
byggogtak@gmail.com

416 15 641

77 86 20 20

Fimek as, stål- og metallarbeider
jack@fimek.no

41 58 84 41

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

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

480 70 450

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

481 52 084

Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

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

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

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

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

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BMShop - Bakkan Multishop
butikk@bmshop.no

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Nordhaug Dekk
firmapost@nordhaug-maskin.no

930 86 085 
480 62 717

Spar 77 86 10 74

Reisa Grillhus AS 77 86 13 00

Rema 1000 77 86 46 50

www.rosaboble.no 464 45 531

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 950 38 750

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 77 86 46 00

952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
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

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

476 63 447

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

40 00 19 35
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 
Kontaktperson i næringssaker 
Tom Erik Moe

77 87 50 07
458 49 048

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Wenche Bergum

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Ho�

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

anleggsskolen.no

77 86 14 40

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

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

993 72 273

Frivilligsentralen 992 04 651

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Hos Wendy 469 33 751

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
48 20 71 60

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

77 84 11 30

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

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

Tlf. 48 20 71 60

www.harfintfrisor.no

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

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

i Sørreisa. 
Vi gratulerer!

Sørreisa kommune
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Informasjon fra Bevaringsplangruppa:

VERNEARBEID OG 
FORSKJØNNING VED 
GRAVPLASSENE I SØRREISA 
Dyrøy og Sørreisa kommuner arbeider med en 
verneplan for gravplassene. I Sørreisa er det 
600 graver/gravminner som ingen er registrert 
ansvarlig for, en såkalt fester. Disse gravene utgjør 
en spesiell utfordring. Mange av disse gravene er 
ustelte og har gravminner som må ordnes.

Vernearbeidet er vanskelig, for hvilke kriterier skal 
man legge til grunn? Kun de eldste og spesielle 
gravminnene? Noen for hvert tiår eller stilperi-
ode? Historiske hendelser og navn? Skal det være 
forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker? 
Det er også lover og regler for arbeidet, og er sagt 
nye regler kommer. Gravminner som vedtas bevart 
vil bli et o�entlig ansvar. Øvrige graver må ha en 
ansvarlig fester og betales festeavgift for hvis de 
skal bevares. 

I Sørreisa er det som nevnt ca. 600 graver uten 
festere. Disse har tilfalt o�entlig forvalting og alle 
graver under 60 år kan slettes . Eldre graver skal 
vurderes i verneplanen, men de som ikke vernes 
skal også slettes. I Sørreisa er det en lav festeavgift, 
kr. 250.- pr år, kr 2500 for 10 år. En grav kan festes i 
60 år med adgang til å søke om forlengelse for 20 år 
til, evt. lengre i særlige tilfeller.

Forskjønning av gravplassene
Det er et viktig poeng at når en er registrert som an-
svarlig, som fester, så forventes det at graven også 
stelles. Vi har i Sørreisa alt for mange graver som 
ikke stelles. Mange gravminner må rettes opp, har 
falt ned, eller må legges ned fordi de ikke er festet 

skikkelig med bolter og er farlige. 
Bevaringsplangruppa vil derfor oppfordre folk til 
å ta kontakt med kirkekontoret hvis de ønsker å ta 
ansvar for, ha festeansvar for, graver.  Alternativet vil 
bli at gravene slettes dersom de ikke kommer inn 
under bestemmelse om varig vernede gravminner.

Minnelunder     
Bevaringsplangruppa har gått inn for at det op-
prettes navnet minnelund på tre gravplasser i kom-
munen, og at også en anonym minnelund blir lagt 
til en av disse. Nye trender gjør at folk ønsker å grav-
legges i minnelunder. På navnet minnelund settes 
navneplate på felles minnesmerke for de som ligger 
der. Der vil det også være en felles beplantning som 
stelles, og et pent parkområde. En minnelund med 
navn kan være en svært god løsning når graven ikke 
kan stelles, enten fordi den avdøde ikke har familie 
eller at familien bor langt borte. Det er også foreslått 
at en i en overgangsperiode kan slette en grav, 
�erne gravminnet, og sette en navneplate på det 
felles minnesmerket på minnelunden.

Gjenbruk
Er det nødvendig med gjenbruk av gravarealer? 
Dette er et meget vanskelig tema. Loven legger opp 
til gjenbruk av grav når formoldningsprosessen ha 
kommet langt nok, og det tar lang tid i vårt kjølige 
klima. Gjenbruk er både billigere enn anlegg av nye 
felt, det er plassbesparende, et viktig samfunnsøko-
nomisk tiltak, og et samfunnsansvar og legge til 
rette for dette. Bevaringsplangruppa har likevel så 
langt ikke tatt stilling konkret til dette.

Bevaringsplanarbeidet er spennende og kulturhisto-
risk viktig for Sørreisa kommune. Arbeidsgruppa har 
valgt å gå sakte fram og er takknemlig for innspill og 
synspunkter i arbeidet!

For Bevaringsplangruppa
Paul Dahlø og Rachel Vangen Hoholm
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Velkommen til 
Sørreisa historielags  
Høstprogram 2018

Sørreisa historielag

VELKOMMEN TIL LOKALHISTORISK PRAT PÅ 
KRAMVIGBRYGGA
Hver mandag fra kl 1800-2000 er alle velkommen til 
en lokalhistorisk prat med kaffe på brygga.  
Har du gamle bilder du vil dele med historielaget, 
ideer til neste års årbok eller bare komme innom for 
en hyggelig prat og kaffe, så er du hjertelig 
velkommen. Sammen gjør vi Kramvigbrygga til 
et lokalhistorisk samlingssted. Inngang fra vest 
(tidligere tiders ekspedisjonsinngang) og opp i 2. 
etasje. Vi har åpent fra 20. oktober og til mai. 

LANSERINGSMØTE                                                                                                           
Tirsdag 23. Oktober kl. 1900 på Kramvigbrygga 
lanseres Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2018 og 
Sørreisakalenderen 2019. Årets årbok kan vise til 
sto� som den tidsaktuelle årskavalkaden, livsminne-
fortellinger, krigs og etterkrigsminner, jubileums-
sto�, om legendariske Forsberg, Reisvatnets 
betydning, flyplassplaner, torvens betydning både 
som brensel og som tak og mye, mye mer. Årboka er 
i år svært omfangsrik på ca 200 sider og koster 
fortsatt kr 200,-. Alle er velkommen til lanserings-
møtet. Medlemmer av historielaget bes møte for å 
få sine medlemsbøker.

KUNST OG HANDVERKSMESSA
27. og 28. Oktober har Sørreisa historielag stand på 
Kunst og Handverksmessa. Her selger vi rykende 
ferske årbøker og kalendere, samt tidligere utgitte 
bøker. 

HISTORIELAGSKVELD
Tirsdag 20. November kl. 1900 er det historielags-
kveld på Kramvigbrygga. Program kommer senere. 
Se oppslag på butikker og baksida i TF.  
                            
SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Fra 1. November selges Årbok for Dyrøy og Sørreisa 
2018 og Sørreisakalenderen 2019  på: Service-
kontoret Sørreisa kommune, Biblioteket i Sørreisa 
og Coop Extra i Sørreisa. Årboka selges også på 
Bokhuset Libris i Tromsø.  

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

Tilbud
Alle gamle årbøker før 2017 kr 50,- pr stk.

Kontaktinfo:
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Tlf. leder Dag Martinsen 926 29 826, 
epost leder dag@alvero.no
Nettside: www.sorreisahistorielag.no
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Rundt 600 korpsvenner fra hele Nord-Norge deltok 
i det som for oss ble tidenes skolekorpsstevne. På 
tradisjonelt vis deltok alle korpsene med spilling 
rundt omkring i regionen. Det var spilling ved 
fotballturneringen på Bardufoss og ved fotballkamp 
på Finnsnes, på Andselv, Hurtigrutekaia og sentrum 
på Finnsnes, og selvfølgelig flere plasser i Sørreisa 
sentrum.  I særkonsertene i Kulturhuset delte hvert 
enkelt korps mye flott og veldig variert musikk med 
alle som ville høre. Ikke minst at den afrikanske 
gruppa PULSE fra Norges Musikkorps forbund 
bidrog ble en kjempesuksess! Før og under den 
store felles avslutningen og lenge før våre gjester 
gikk i bussene var det afrikanske rytmer over alt, 
fra alle korps. Så det var ingen tvil om hva som ble 
temaet i bussreisen heim. Stor takk NMF!

Det hadde for oss ikke vært mulig å arrangere et 
så stort stevne uten å ha Sørreisa Musikkforening 
som medarrangør! Vi må også nevne damene fra 
Pensjonistforeningen som tok utfordringen med 

frokostserveringen for alle våre gjester. Det gikk 
altså bare som smurt! For oss er det bare å si tusen 
takk til Musikkforeningen, Pensjonistforeningen, 
Ordføreren, Kommunen, til alle som leverte store 
mengder kaker og vaffel, og til alle som bidrog med 
jobbing i helga!

Ingen korps tar på seg et slikt stort ansvar og arbeid 
uten å kunne gå med økonomisk overskudd. Det 
bidrog også våre sponsorer og leverandører til med 
gode avtaler. Takken går til Bakehuset, Nortura, 
Dyrøymat, Coop Extra, Troms Salgssentral, Midt-
Troms Bruktbilutleie, Rema 1000 og Byggesystemer, 
og som sagt og ikke minst til alle som leverte kaker 
og vaffel!

Sørreisa skolekorps vil bare få lov å si at vi hadde en 
virkelig stor korpshelg musikalsk og sosialt, med 
mye glede, og med godt økonomisk resultat. 
Tusen takk!

Takk for ei stor korpshelg!
Sørreisa skolekorps vil takke alle som på forskjellig vis bidrog til at vi i juni kunne avslutte 
korpsåret i 2018-Musikkorpsenes år med en virkelig stor stevneopplevelse!
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Vil du spille i korps ? 
Hvis du ikke har spilt et blåseinstrument 

før så bli med i aspirantkorpset vårt  ! 
 

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

Ta kontakt med vår dirigent 
Kirsti Karlstad Vaeng ,   mobil 90033525 

 

LOPPER  og  LOPPEMARKED. 

Vi gjentar suksessen med vårt store 
loppemarked.  

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

glad for å få det til vårt årlige store 
loppemarked. 

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

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

Renate – 97500490,  Korinna – 99598639 

Loppemarkedet blir 

lørdag  15. September . 
 

 
 

Skøelv IGL med Otto Skogheim skal ha honnør for 
at de tok initiativet, tok ansvar for arrangementet, 
og inviterte både skolekorpset og andre lag og 
foreninger til å delta. Tradisjon?!

Været er så absolutt en usikkerhetsfaktor  når en skal 
konsertere i friluft, og gråvær ble det. Men musikk-
glede kan spres også i slikt vær. Skolekorpset var 
også blant de 20 heldige korps i Nord-Norge som 
fikk et tilskudd fra Gjensidigestiftelsen for å arrangere 
friluftskonsert. Så opplegget fra Skøelv IGL passet 
oss perfekt. Pengene går til notestativ og noter.

Fem nye aspiranter kan vi ønske velkommen inn i 
skolekorpset i høst. De har startet sin musikk-
opplæring og musikkopplevelse i kulturskolen, og 
vil bli dyktige korpsmusikanter etter hvert. 

På programmet for høsten står selvfølgelig de 
ukentlige øvingene, øvingshelg i oktober, 
konkurranse i Narvik i november, og konserter 
fram mot jul.  Vi gleder oss alle til et nytt og positivt 
korpsår.

Det årlige store loppemarkedet har gått av stabelen 
akkurat mens dette bladet er i trykken, så når vi 
skriver dette kjenner vi ikke resultatet . Men vi kan 
bare si tusen takk for oppslutningen så langt med 
levering av lopper! Det blir garantert bra, og sikrer 
vår økonomi! Tusen takk for støtten!

Fra en Friluftskonsert ved Sætra i Skardalen

Ett korpsår er avsluttet, og et nytt er i gang!
Variasjonen i et skolekorps er virkelig stor.  Ofte er bildene våre fra en konsertsal, eller fra 
marsjering. Denne sommeren avsluttet Sørreisa skolekorps med Friluftskonserter i Skardalen.

Biblioteket – har du gode ideer 
og innspill? 
I høst gjennomfører vi et forprosjekt som skal 
avklare om biblioteket kan flyttes til «Kokkeskolen», 

om vi skal lage et felles folke- og skolebibliotek, 
og om andre aktiviteter eller funksjoner kan sam-
lokaliseres med biblioteket. Kommunen har fått 
tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til forprosjektet og 
det er firmaet fra Innersia v/ Terese Simonsen som 
skal lede arbeidet. 

Har du gode ideer, ønske om tilbud og aktiviteter 
i biblioteket, innspill til åpningstider? Vi vil gjerne 
høre din mening - Send en epost til sorreisa.folke-
bibliotek@sorreisa.kommune.no, eller stikk innom 
man 16-19, tir 14-17, ons 10-15, tor 15-19.
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

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

Puba�en med quiz
Fredag 2. november kl. 20:00 
Kl. 20:30 starter vi quiz, og vi oppfordrer
til å danne lag (max 8 på hvert lag) og 
melde dette inn til: 
Odd Bjørnar Rasmussen på tlf.: 975 35 717 
eller mail: oddb@kontordesign.no
Påmeldingsfrist er 22. oktober.
Salg av øl og vin.
Inngang 100,-
Premier:
Førsteplass 1000,-
Andreplass    500,-
Tredjeplass   300,-

Jubileumsmarkering 
for store og små
På Unglynbanen
Lørdag 29. september kl. 14:00
Fotballgruppa har premieutdeling etter 
endt fotballsesong og
Skigruppa tar påmelding til skisesongen.
Aktiviteter.
Det blir servering.
Alle hjertelig velkommen

Unglynreveyen 

Lørdag 2. februar.
Hold av datoen, nærmere annonsering 
kommer.
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Skøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Kontaktpersoner:
Leder:
Bianca Angell tlf 918  10 112

Leder husgruppa: 
Brynhild �oresen tlf  971 63 806

Leder baneutvalget:
Arvid Myrstad tlf 907 35 515
Kontaktperson grillbua på fotballbanen:
Jermund Johansen mob. 977 77 925
Kontaktperson Gapahuk Skardalen:
Otto Skogheim mob. 452 22 812
Kasserer:
Hanne Elvevoll tlf 414 04 686
Utlån av Grillbua: 
Jermund Johansen tlf 977 77 925

For mer info, søk oss opp på Facebook
“Skøelv idretts- og grendelag”
Her kan du �nne oppdatert informasjon 
om aktuelle arrangement.

Ha �ne trimturer, folkens!

Velkommen til arrangement:

Bingo på Solglimt søndag 30. sept kl.17.00 
og på søndag 28.oktober kl.17.00. 
Hovedpremie kr. 500,-
Kafé med salg av ka�e og kaker.

Quiz på Solglimt fredag 5. okt kl. 20.00. 
Quizmaster Tom Mjønes. Kafé.

 Lillesalen Solglimt

Gapahuken i Skardalen

Bygdefest i Skøelv
Skøelv grendehus, Solglimt! 
Lørdag 3. nov. Kl. 20.00 - 01.00
Salg av ka�e, mineralvann, pølser, lapskaus 
m.m.
Live musikk
CC: KR. 100.-
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Bli med og 
syng med oss!

Øvinger mandager kl 19 på Kulturskolen i Sørreisa

En aktiv kulturbærer
Sørreisa mannskor er en aktiv kultur-
bærer i Sørreisa kommune. Vi har 
ambisjoner om god musikalsk kvalitet, 
som skal gå hånd i hånd med godt 
kameratskap og stor sangerglede. 

Profesjonelt, 
- med glimt i øyet
Vi skal fremme stolte mannskor-
tradisjoner, og skal føre kulturen videre 
på en grensesprengende måte. Koret 
skal fremstå kreativt, profesjonelt og 
med glimt i øyet.
Oskar Larsen er ikke bare vår dirigent, 
men arrangerer også alle sanger som 
koret fremfører. 
Arrangementene har et vidt spekter 
fra Prima Vera via Julesanger til kristne 
sanger. Gjennom 37 år som vår dirigent 
har han beriket koret med over 600 
arrangerte sanger.

Et fristed og en 
utvidet familie
Sørreisa Mannskor er et fristed, en 
ressurs, en utvidet familie, og vi har plass 
til �ere. 
Er DU glad i å synge og har lyst til å 
møtes på en uformell arena, men i et 
solid og godt miljø, ønsker vi deg 
hjertelig og varmt velkommen til oss!

Øvinger 
mandager kl 19 
på Kulturskolen 
i Sørreisa

E-post:  sorreisa.mannskor@gmail.com 
Arnfinn Smørsgård, leder:  
langhagen@live.no   
tlf 926 61 277

Besøk oss også på Facebook
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Sørreisa mannskor inviterer til 
Kultur på Kramvigbrygga 

mandag 22. oktober kl. 1900.

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

Arr: Sørreisa Mannskor

Kultur på Brygga
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Blott en dag er en konsertforestilling om salmedikter Lina Sandell 
med Maria Solheim og Kristine Henriksen.
Lina Sandell skrev folkekjære salmer som Ingen er så trygg i fare, 
og Blott en dag. Men hvem var hun?
Dramatiker Tale Næss tegner gjennom sine tekster et bilde av kvinnen som la sitt liv i 
Herrens hender. Lina Sandells kompromissløshet, hennes mot, hennes forhold til Gud og 
hennes ufravikelige kall vil både kunne engasjere, provosere og inspirere dagens publikum.

Blott en dag Straumen kapell
19. oktober  -   kl 19:00
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SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 

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

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

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

Redaksjon 
Ivar Bjørkås
Tlf 478 08 171

29.04.18      Viktoria Johanna Baguio Haldorsen
08.06.18      Ànnà Sofia Oskal  
        (stadfestelse av dåp)
01.07.18      Samuel Bakkehaug Gulbrandsen
08.07.18     Inga Serine Johansdatter Rørslett   
        (stadfestelse av dåp)
07.08.18     Amanda Isaksen  
        (døpt i Dyrøy kirke)

13.05.18      Ivar Andreas Svendsen   f. 1941
29.06.18      Elfrida Sandvoll   f. 1930
04.09.17      Johan Haugen  f. 1934 
                    (Bosatt i Florida, urnenedsettelse)
20.07.18      Anne Lia   f. 1926
19.08.18      Idar Karstein Pedersen   f. 1935
19.08.18      Hugo Erik Eriksen   f. 1940

Fra Kirkevergen

Menighetsfest for Sørreisa og Dyrøy
Stabene i Sørreisa og Dyrøy inviterer ansatte, frivillige, 
råd- og utvalgsmedlemmer til trivelig sammenkomst!

Tid: Fredag 2.november kl. 18.00
Sted: Straumen kapell

Program
•  Underholdning
•  Servering

Velkommen!
Arr. stabene i Sørreisa og Dyrøy menigheter

Språkkafè 
Språkkafè i Straumen kapell starter opp lør 3.nov kl. 16:00. 
Neste dato for språkkafè blir lør 1.des kl.16:00
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Vigde

08.06.18     Inger Lise Anti Mienna og 
        Nils Heaika Isaksen Oskal
04.08.18     Cathrine Lønner og Vegard Øvermoen 
18.08.18     Marlen Silje Michaelsen og 
        Dan Kenneth Johannessen

Takk
Takk for deltakelse ved 
Elfrida Sandvoll bortgang og 
begravelse.
Spesielt takk til Sørreisa 
sykehjem for god pleie og 
omsorg ved livets slutt.
Takk til hjemmesykepleien i 
Sørreisa for god hjelp i �ere år.
Takk til Sørreisa Taxi for 
sjåfører som gjør det lille ek-
stra for de som trenger hjelp.
Og til slutt – takk til alle an-
dre gode hjelpere i Sørreisa.

           Familien



Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
sept - nov 2018

16. september, 17. søndag i 
treenighetstiden 
Gudstjeneste kl. 11:00 Tøm-
mervik kirke 
Presentasjon av kon�rmanter

23. september, 18. søndag i 
treenighetstiden 
Gudstjeneste kl. 11:00 
Skøelv kapell 

7. oktober, 20. søndag i 
treenighetstiden 
Gudstjeneste kl. 11:00 
Straumen kapell 

Fredag 12. oktober 
Ungdomsgudstjeneste 
kl. 19:00   Tømmervik kirke 

21. oktober, 22. søndag i 
treenighetstiden 
Familiegudstjeneste kl. 18:00 
Straumen kapell 

Utdeling av 6-årsbok

4. november, Alle helgens dag
Gudstjeneste kl. 11:00 Tøm-
mervik kirke 

11. november, 25. søndag i 
treenighetstiden
Gudstjeneste kl. 11:00 
Straumen kapell 

18. november, 26. søndag i 
treenighetstiden 
Gudstjeneste kl. 11:00 
Straumen kapell 

2. desember, 1. søndag i 
adventstiden 
Familiegudstjeneste kl. 11:00 
Straumen kapell 
Opptak av nye speidere, 
fornyelse av speiderlø�e, 
5-åringer invitert

Endringer kan forekomme, se 
menighetens webside www.
sorreisa.kirken.no/sørreisa
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Sangminnekveld
Menighetene i Sørreisa og Dyrøy inviterer  

«Sangminnekveld»
Onsdag 7. november kl. 19.00
Straumen kapell

Har noen av dine nærmeste, venner el-
ler kjente som har gått bort etterlatt seg et 
«sangminne»?
- En sang som du når du hører sangen, 
musikken, låten el.l. tenker på dem når den 
spilles. 
I så fall inviteres du til å sende inn ditt 
sangminne til e-post,
menighet@sorreisa.kirken.no eller du kan 

sende SMS til tlf 99204999, du kan også 
sende oss et brev til Sørreisa menighet, 
Kapellveien 26, 9310 Sørreisa, så vil vi sette 
sammen et program med disse sangene og 
spille dem sammen den 7.november.

Dersom du ikke har et slikt sangminne, 
men likevel ønsker å delta, - ja så er du 
hjertelig velkommen!
Vi samles til te og ka�e etterpå!
Vel møtt!

Arr. Sørreisa og Dyrøy menigheter



Friluftsgudstjeneste ved 
gapahuken i Skardalen
St. Hans-dagen blei det arrangert turdag 
til Gapahuken i Skardalen. Det var Skøelv 
idretts- og grendelag som arrangerte. 
Skolekorpset holdt to konserter i område. 
Først spilte de ved Sætra, deretter ved 
Gapahuken. Ordføreren ledet an i tur-
marsjen som startet ved bommen nede 
i Skardalen, og som skulle ende opp ved 
gapahuken, med stans på Sætra hvor altså 
korpset spilte noen stykker.

Disse konsertene var en del av Musik-
korpsenes år, og skolekorpset her i Sørreisa 
hadde fått støtte fra NMF- Norges Musik-
korps Forbund.

Sørreisa menighet var invitert til å feire 
gudstjeneste i frilu� ved Gapahuken i 
Skardalen. Det var første gang slik gud-
stjeneste har vært holdt der. Været var 
stort sett godt denne dagen. Mer enn 50 
mennesker hadde funnet veien til Skard-
alen denne søndagen, både for å høre på 
skolekorpset og for å feire gudstjeneste St. 
Hans-dag. Flotte korpstoner gjallet mellom 
�ellene, soknepresten holdt et minifore-
drag om gamle St. Hans-tradisjoner. Og så 
blei det feiret en enkel frilu�sgudstjeneste 
ved Gapahuken.

Mange benyttet dagen som en turdag i den 
�otte naturen. Vi håper tiltaket kan gjentas.

Jan-Ole Berntsen

Trosopplæring 
i Sørreisa menighet 
av Marianne Aanderbakk
Hva har skjedd siden sist
I mai og juni ble dessverre aktivitetene for 
3 åringene og 4.klassingene avlyst da det 
ikke kom noen påmeldinger. Vi prøver 
igjen til neste år og håper på større opp-
slutning da.
På Torgdagen var Marianne menighets-
pedagog, Jan-Ole sokneprest og Ingvild 
kirkemusiker på torget med egen stand for 
Sørreisa menighets trosopplæring. Med 
nylagde brosjyrer og nytt skilt som viser 
hva Sørreisa menighet har å by på nådde 
vi mange, både store og små. Noen løste 
quiz og andre hoppet hoppetau, det var en 
hyggelig formiddag med mange koselige 
samtaler. 
På Familiedagen på Tømmerneset leirsted 
26.august kom det mange barn og voksne 
som koste seg i �nværet med gudstjeneste, 
grilling, felles lek, hoppemadrass og gode 
samtaler. Marianne hold preken sammen 
med to hjelpere som het Penge og Lykke, 
de hjalp oss forstå at det er viktigere å søke 
Guds rike og lete etter hans skatt enn å 
sette penger foran alt. 
Hva skal skje fremover
I høst skal vi dele ut 4 årsbok den 9.sep-
tember, 6 årsbok den 21.oktober og Fram-
tidslandet til 5 åringene 2.desember. 
4 åringene og 6 åringene blir i tillegg 
invitert til henholdsvis 4 årsklubb, 13, 20, 
27.september, og 6 årsklubb, 25.oktober, 1, 
8.november. 
K-dag for 2.klasse blir 20.november. Da er 
alle velkommen til Straumen kapell hvor vi 
skal lære om Diakoni, et vanskelig ord som 
vi skal lære om i praksis. 
Vi begynner med babysang igjen. Det 
er et tilbud til alle som er hjemme med 
småbarn, men barn født i 2018 er spesielt 
invitert og vil få invitasjon i posten. Dåps-
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PÅ BLOKKA
Det har etter hvert blitt en tradisjon i Sør-
reisa menighet å starte høsthalvåret med 
Menighetens tur til Tømmerneset. Først 
hadde vi en herlig og barnevennlig gudstje-
neste med prest Jan Ole, Marianne me-
nighetspedagog og kirkemusiker Ingvild 
inne i kapellet med mye sang og musikk. 
Deretter begynte utelivet med grilling, lek 
og moro, ny hoppemadrass, trivelig prat 
rundt bordene og muligheter til kano-
padling for små og store. Med dette starter 
også alle aktivitetene i menigheten, som 
barnekorene, torsdagsklubben, speiderne, 
Lysglimt og Motorklubben, Språkkafeen, 
råd og utvalg, andaktene på Omsorgs-
senteret, misjonsforeningene og Snek-
kerklubben. Og kon�rmantene starter sitt 
viktige kon�rmantår med egen presentas-
jonsgudstjeneste i Tømmervik i september. 
Vi i menighetsrådet ønsker alle ansatte og 
frivillige lykke til med dette viktige arbei-
det i vår menighet, og vi vil takke alle for 
innsatsen! 

Vi vil også takke alle på Westgård mu-
seum for den �otte tradisjonen vi ilag har 
fått i stand i Gumpedalen. I midten av juli 
var det frilu�sgudstjeneste på Westgård. 
Hermod Skogheim og hans gode hjelpere 
hadde satt opp teltet som ble helt fullsatt 
til gudstjenesten. Og der kunne vi også 
presentere og ønske velkommen teolo-
gistudent Jesper Alvær som vikarprest i 
sokneprestens ferie. Etter en �n gudstjen-
este der Jesper hadde engasjert �ere andre 
som tekstlesere, klokkeringer mv, kunne vi 
innta en eminent kirkeka�e i hovedhuset. 
Trivelig prat rundt bordene og en kirkekaf-
fe vi sjelden har i våre øvrige kirker. Tusen 
takk til de dyktige damene på kjøkkenet 
som sørget så godt for oss alle! Også mu-
seet var åpent for omvisning i den rikhold-
ige samlingen som museet disponerer.

Søndag 19. august var det en veldig �n 
gudstjeneste i Sørreisa kirke i Tømmer-
vik der �ere bidro sammen med prest-
evikaren med tekstlesning, klokkeringing, 
musikk og under nattverden. Det var en stor 
glede for meg å kunne takke Jesper Alvær 
for prestetjenesten her hos oss i som-
mer med en liten gave produsert av en av 
menighetens misjonsforeninger og ønske 
han hjertelig velkommen tilbake til vår 
menighet neste sommer. Han har enda to års 
studium til for å bli ferdig utdannet prest.

Det er gripende å kjøre forbi kirka vår i 
Tømmervik som nå er så vakkert lyssatt. Vi 
oppfordrer dere alle til å re�ektere over og 
ta inn over dere Jesu berømte ord om seg 
selv: «Jeg er verdens lys!»

Vi i menighetsrådet ønsker dere alle en �n 
høst med Guds velsignelse over livet til den 
enkelte av dere!

Jarl Kato Solset

barna får invitasjon ved dåpssamtalen 
fremover. I høst vil det være babysang hver 
uke ved Ingvild og Marianne. 
Frivillighet
Vi trenger hjelp av frivillige i trosopplærin-
gen, det kan være å komme på 4 årsklubb 
eller 6 årsklubb for å lage sa�, sitte sam-
men med barna mens de tegner og generelt 
bare være til stede. Til babysang hadde det 
vært koselig om noen vil komme for å lage 
ka�e og tevann, kanskje holde babyer mens 
foreldre spiser og for til�yttere kanskje 
være en reservebesteforelder. På K-dagen 
trenger vi noen som kan være til stede 
og hjelpe med små ting som til sammen 
utgjør en stor hjelp.
 Ta kontakt med Marianne menighetspeda-
gog på 91 86 75 85 hvis du har mulighet til 
å hjelpe med noe.
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Andakt v/sokneprest Jan-Ole Berntsen

Høstens påskedag
Mange mennesker opplever at høsten 
kan være ei tung tid. En ting er i alle fall 
sikkert, årets sommer er på hell. Tidlig 
kveldsmørke og visnede blader, høst-
stormer og snøfall på �elltoppene varsler 
at en helt annen årstid er i anmarsj. Mens 
våren minner oss om det gryende livet, så 
kan høsten minne oss om død. Men om 
en lø�er blikket og iakttar året under ett, 
ser en kanskje sammenhengen i de ulike 
årstider. Da ser en kanskje at høsten også 
bærer med seg livet. Naturens egne livs-
kre�er forbereder seg på vinterdvalen og 
den nye vår som etter hvert skal komme. 
Vakre høstfarger bærer bud om forvandlin-
gen, om «livssa�en» som gjemmes dypt, 
dypt nede i rota, om frøet som gjemmes i 
jorda, klar til å bli forvandlet til en vakker 
plante.

En av søndagene om høsten kaller vi gjerne 
for høstens oppstandelsesdag. Da tar vi 
fram tekster fra bibelen som minner oss 
om at midt i det forgjengelige, så stiger 
livskre�ene fram.
Søndag 16. september leser vi evangeliet-
eksten fra Lukas kap. 7. Den handler om 
enken i byen Nain som hadde mistet sin 
eneste sønn. Og mens han bæres ut av 
byen for å begraves, så trer Jesus inn på 
arenaen.

Vi leser fra Luk 7, 13-15: 
Da Herren �kk se enken, �kk han inderlig 
medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!»14 
Så gikk han bort og la hånden på båren. 
De som bar den, stanset, og han sa: «Du 
unge mann, jeg sier deg: Stå opp!»15 Da 
satte den døde seg opp og begynte å tale, 
og Jesus ga ham til moren.

Med dette viser Jesus seg som seierherre 
over dødsrikets kre�er. Dette er sentralt i 
den kristne tro. Så er denne hendelsen der 
utenfor byen Nain, en hentydning til det 
som skulle skje. Som frøet som faller til 
jorda og dør, for så å spire fram neste år, 
slik måtte Jesus dø for at livet skulle seire, 
det evige liv. Dette peker fram mot den 
tomme grav og påskedagens evangelium. 
Jesus er seierherre over dødsrikets kre�er, 
død og grav kunne ikke holde på Jesus, for 
han er selve livet.

I en salme (Nr. 842) synger vi slik: 
La synke kun med løvets fall hver mark-
ens blomst i rad, 
min tro på ham bevare skal sitt friske 
hjerteblad.
Han lover meg en evig vår tross vinter-
storm og død;
for livet fram av graven går som Kristus 
gjennombrøt

Så kan troen på Jesus få være vårt faste 
holdepunkt enten vi nå opplever høsten på 
det tunge vis, eller vi er der at vi fryder oss 
over høstens egenart og fargeprakt. 

Ønskesalme
Har du en eller �ere favoritter i vår in-
nholdsrike salmebok som du ønsker at 
vi synger i gudstjenesten?  
Musiker Ingvild Mathisen Moldsvor 
tar imot dine ønsker. 
Henvendelse på 92209257.
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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 inn-
sikt 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 inn-
stilling og våre mellom-
menneskelige kvaliteter i 
tillegg til fagkompetanse 
som ofte verdsettes av 
våre kunder.

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

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34



MYRE

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

Telefon 77863400 - Faks 77863401

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

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

 

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

Myre ordner det elektriske!

Vi ordner det!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!

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

kommer i tillegg.




