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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Takk for tilliten!
Jeg ønsker å takke befolkningen og politikerne i 
Sørreisa for tilliten de har vist meg, når jeg nå har 
blitt gjenvalgt for 4 nye år som ordfører i Sørreisa. 
Jeg er ydmyk og stolt over fortsatt å få være den 
fremste tillitsvalgte for folket i Sørreisa. Det forplikter - 
og jeg ønsker å være ordfører for alle i Sørreisa.  Min 
dør på kontoret er alltid åpen for de som ønsker å 
snakke med meg.

Det er også positivt at �ere benyttet stemme-
retten ved valget;  kommunevalget  63,1% (59,2 i 
2015),  og ved fylkestingsvalget 53,2%( 51,8 i 2015.)  
Økt valgdeltakelse er positivt for demokratiet vårt. 
Det nye kommunestyret har gjennomført sitt første 
møte, og stemningen og tonen blant 
representantene er god. Det lover godt for det 
videre samarbeidet i kommunestyret - til beste for 
folket i Sørreisa. 

Ros til de ansatte i kommunen
De som jobber i kommunen er en særdeles viktig 
ressurs for Sørreisa. Jeg vil derfor gi honnør til de 
som står på hver dag for at alle som bor i Sørreisa 
skal ha en god hverdag. Som folkevalgte har vi en 
stor oppgave i å være en god arbeidsgiver for de 
ansatte.

Norges billigste kommune å bo i
Boligeiernes forbrukerorganisasjon Huseierne har 
kåret Sørreisa kommune til den kommunen med de 
laveste kommunale avgiftene i Norge. Det er �ott å 
bli kåret til den billigste kommunen å bo i. Dette har 
en sammenheng med store fond innen vann- og 
avløpsområdet. Men en slik utmerkelse håper jeg at 
�ere ønsker å bosette seg her i Sørreisa.

Krevende budsjettprosess 
Grunnlagsdokumentet for kommunebudsjettet 
2020 viser  en budsjettutfordring på om lag 11 
millioner.  Vi har bl.a en realnedgang i inntektene 
på 0,9%  og 3 millioner kroner i mindre inntekt fra 
regjeringen som følge av at vi har valgt å bestå som 
egen kommune. 
Regjeringen har også et e�ektiviseringskrav på 
0,5%, som utgjør 1,45 millioner kroner pr år .
 I sum skaper dette en utfordrende økonomisk 
situasjon som har sin bakgrunn i regjeringens 
politikk overfor kommunene. 
I tillegg  blir de interkommunale tjenester  vi har 
sammen med nye Senja kommune dyrere. 
Eksempelvis øker de årlige utgifene til felles legevakt 
med over 30 %. Som ordfører vil  jeg ta opp  dette 
med politisk ledelse i nye Senja kommune så snart 
som mulig,  med sikte på å  �nne fram til en bedre 
økonomisk løsning for Sørreisa..
Budsjettutfordringene krever at vi gjør tø�e grep og 
reduserer driften. Vi kan ikke bruke mer penger enn 
det vi har. Det gjelder både privat og for 
kommunen. Vi må sette tæring etter næring.

Adventstid
Nå går vi mot den mørkeste tida av året og advent. 
Jeg håper at adventstida blir ei tid der vi er sammen 
med de vi er glad i, og at vi bruker de mange sosiale 
møtepunktene vi har til å være i lag.  
Jeg håper at vi alle kan bidra til å ta vare på de vi 
har rundt oss, og at vi særlig tar vare på de som 
har ei tung tid. Vi skal huske på at ikke alle ser fram 
til denne mørkeste tida av året. Noen har store 
bekymringer i livet sitt som sykdom i familien, og 
andre igjen har kanskje ei stor sorg å bære på. En 
klapp på skuldra, en klem eller en liten ka�ekopp i 
lag med noen som trenger litt omtanke kan være et 
lite lyspunkt i tilværelsen for de som har ei tø� tid i 
denne adventstida. Der kan vi alle utgjøre den lille 
forskjellen for de vi har rundt oss. 

Velkommen til julekonsert!
Den 30. november ønsker jeg alle velkommen til 
ordførerens julekonsert i Sørreisa kirke kl 17.00, der 
det rike sang og musikklivet i kommunen vår skaper 
den gode førjulsstemningen for oss alle. En stor takk 
til vårt rike kor- og korpsmiljø som stiller opp med 
sine kulturelle bidrag. 

Jeg ønsker dere alle ei �n førjulstid!

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører
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Stig Jonny Haugen, rådmann

En ny og spennende tilværelse 
Tirsdag 1.oktober hadde jeg min første dag som 
rådmann i den �otte kommunen vår. Spent og med 
atskillige mengder sommerfugler i magen, ja litt sånn 
som første skoledag, troppet jeg opp på kommune-
huset i ny «uniform» og med store forventninger til 
min nye tilværelse. Jeg har jo byttet jobb og til og med 
begynt på nye skoler, mange ganger i mitt voksne liv, 
men det har vært innen Forsvaret og da har det liksom 
ikke vært så «farlig». Da visste jeg i stor grad hva jeg 
gikk til. 

Denne gang var det noe helt nytt for meg hvor mange 
av oppgavene som kommunen har ansvaret for var 
delvis ukjente for meg. Skjønt ukjent, min forgjenger, 
Ann Kristin Trondsen, bidro til at jeg �kk �ere leksjoner 
med overlapping, forberedelser og kunnskap om «de 
store tingene». Jeg er svært takknemlig for dette og 
jeg vil samtidig takke Ann Kristin for den jobben og 
innsatsen hun har lagt ned for kommunen vår 
gjennom mange år, både som rådmann, 
kommunalsjef og rådgiver.

Som ny rådmann og ny i «bransjen» er det selvsagt 
mye og sette seg inn i og mange ulike felt som jeg 
må bli kjent med. Heldigvis har jeg meget erfarne og 
dyktige folk rundt meg i min ledergruppe og i 
administrasjonen for øvrig, noe som gjør at jeg har 
relativt «lave skuldre» og er trygg på at vi fortsatt skal 
bidra til gode tjenester for alle våre innbyggere. 

Som et ledd i å lære mer om kommunens ulike arbeids-
oppgaver og gjøremål, er jeg nå i gang med såkalte 
dialogmøter med de ulike avdelingene i kommunen. 
Dette er en tidkrevende prosess men som jeg anser 
som helt nødvendig for at jeg skal tilegne meg første-
hånds kunnskaper om hvordan vi utøver oppgavene 
våre. Men kanskje minst like viktig, bli kjent med de 
�otte menneskene som daglig står på for å yte de 
kommunale tjenester som vi alle er avhengige av. I 
skrivende stund har jeg enda mange avdelinger igjen 
som jeg skal besøke og få lærdom om. 
De avdelingene som jeg allerede har besøkt har gitt 
meg mye ny kunnskap og det er ikke fritt for at jeg har 
latt meg imponere av deres stå-på vilje og det 
genuine ønsket fra den enkelte om å yte en best 
mulig tjeneste for oss alle.

Sørreisa kommune er nå midt inne i en digitaliserings-
prosess. Målet med dette arbeidet er å fornye, 

forbedre og forenkle, og derigjennom gjøre hver-
dagen  enda enklere for innbyggerne og oppnå mer 
e�ektive arbeidsprosesser internt. De aller �este 
av de ansatte i kommunen er involvert på en eller 
annen måte, noe som jeg anser som en av suksess-
faktorene for at vi skal komme i mål i løpet andre 
halvår 2020 med et godt resultat.
 
Høsten er ofte ei hektisk tid for o�entlige og private 
arbeidsplasser hvor mange oppgaver og 
prosjekter skal ferdigstilles før året er omme og 
andre oppgaver og prosjekter skal planlegges for 
det kommende år. Sørreisa kommune er i så måte 
intet unntak. 

Budsjettprosessen som vi nå er inne i er svært 
krevende, noe Ordføreren har beskrevet i sitt 
forord. Men høsten er også mørketid og etter hvert 
adventstid. I Sørreisa er vi så heldige at vi har et rikt 
og mangfoldig kulturliv, til glede for store og små i 
lokalsamfunnet. Svært mange har brukt mye av sin 
fritid til å øve eller forberede seg på annen måte til 
de ulike kulturarrangement som skal gjennomføres 
i adventstida. Jeg oppfordrer dere alle til å sette av 
litt tid til å oppleve noen av disse arrangementene i 
adventstida.

Jeg ønsker dere alle ei �ott og stemningsfull 
adventstid og etter hvert ei riktig god og fredfull jul!

Stig Jonny Haugen

Rådmann



Møteplan for Sørreisa kommune - 2019
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret     14  14      9   20   19   17
  31

    12

Formannskapet  24  26       13    12
 

  22   5
  25

Oppvekst- og Kulturutvalget    6   10      5     4   10    18

Helse- og sosialutvalget       5     9     4      3     8    14   

Teknisk- og arealutvalget  31         11        6     5   10    

Eldrerådet   19  28     9    19

Råd for funksjonshemmede   19     28      10    19  

Viltforvaltning      4    29  27      27            9

Ungdomsrådet     19     28       9        19    

 

Sørreisa kommune
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Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
Besøksadresse; Sykehjemsveien 47
Telefon 77875000
Storveien 20, 9310 Sørreisa kommune
postmottak@sorreisa.kommune.no
www.sorreisa.kommune.no

Åpningstid på telefon
Kommunens sentralbord har åpningstiden  
kl 09.00 – 14.00. Saksbehandlere tre�es på telefon 
fra kl 0800-1500 på vedkommendes 
direktenummer.
Telefonliste �nner du på www.sorreisa.kommune.no

Teleslynge og 
Samtaleforsterker
Sørreisa kommune har anska�et hjelpemidler 
som kan gjøre hørselshemmedes besøk på 
kommunehuset enklere.

I skranken på Servicekontoret har vi anska�et 
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 nyanska�elsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker 
kommunehuset.

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

Ka skjer i S
ør

re
isa

Ansvarlig redaktør:
Stig Jonny Haugen
Redaksjonen: 
Kulturkontoret 
Grafisk design:
Jack Nilssen

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

Forsiden
Adelen Haldorsen og Hilja Lysberg i Gjerdsletta
barnehage koser seg i snøen.
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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.

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

Ved bruk av TT-kortet skal det betales en egen
andel på kr 25,00. Egenandelen for bruk av 
TT-kortet reguleres årlig i tråd med endringen i 
prisen på enkeltbillett buss i Troms. 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.
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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 blant annet 
lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Tømming av 
slamavskillere 
Tømmingen skal nå være gjennomført. 
Hvis din avskiller ikke er tømt, ta kontakt med 
Perpetuum, tlf. 4000 2929.

Klagefrist vedrørende septiktømming er 1 måned 
etter utført tømming. Klagen sendes til 
Perpetuum Miljø AS, 9350 Sjøvegan. 

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.

Kulturprisen
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv.
Begrunnede forslag til kandidater sendes til 
Sørreisa kommune innen 31. mars 2020.



Flaskeinnsamling 
8. klasse ved Sørreisa sentralskole kommer på 
�askeinnsamling  i hele kommunen i uke 2. 
Ta godt i mot ungdommene som sparer til 
klassetur. På forhånd tusen takk!

Lona Berg 95274031

Høst 2019
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

August Skolestart 19.8. 10

September 21

Oktober Høstferie 3. - 4.10. 21

November Skolefri 18. - 19.11. 19

Desember Siste skoledag før jul 
torsd 19.12.
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Antall skoledager høst 2019 85

Skoleruta 2019/2020
Vår 2020

Måned Fridager Antall 
dager

Januar  Skolestart 6.1. 20

Februar 20

Mars Vinterferie 2.3. - 6.3. 17

April Påskeferie 6.4 - 13.4.
Tirsdag 14. april er fridag

15

Mai 19

Juni Siste skoledag 19.6. 14

Antall skoledager vår 2020 105

Antall skoledager hele skoleåret 190

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 be-
handling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
Servicekontoret, eller søk elektronisk på www.
sorreisa.kommune.no. 
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Kulturuka 2020
Alle som ønsker å bidra med arrangement i
kulturuka 2020 må melde dette inn til
Kulturkontoret senest 15. februar 2020
Kulturuka starter fredag 13.mars og varer til og
med søndag 22. mars.
I Kulturhuset og i Kulturskolens lokaler er det
gratis husleie, lyd og lys for arrangementer i
Kulturuka.
Meld inn arrangement til
lise.lovland@sorreisa.kommune.no eller
aina.lohre@sorreisa.kommune.no

Svømmehallen åpner 
18. november 
Svømmehallen åpner igjen etter betong-
renovering i høst. 
O�entlig bading 
Mandag 18-20 • Onsdag  19-21 •  Fredag   17-20
Siste dag åpent før jul er onsdag 18.desember .
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Vi etterlyser gravansvarlige til en rekke graver i 
Sørreisa og Dyrøy.

For ett år sia ble det gitt informasjon i Troms 
Folkeblad, på hjemmesider og i KaSkjer om graver 
uten gravansvarlige, såkalte festere. Det kunne 
registreres på nett, eller tas kontakt med kirke-
vergekontoret. Fortsatt er det over 1000 fester-
løse graver i Dyrøy av totalt ca 3.500 graver, og 
det er ca. 500 festerløse graver i Sørreisa av totalt 
ca. 5000 graver.
En rekke gravminner står i fare for å bli �ernet 
dersom ansvarlige for gravene, festere, ikke 
blir registrert. Det er ikke slik at kommunen og 
det o�entlige overtar ansvar for de gravene og 
gravminnene som familien ikke tar ansvar for. 
Om et gravminne vedtas vernet fritar heller ikke 
det eieren for sitt ansvar.

Det skal være ansvarlige for alle graver, festere. 
Dette er det gravferdsloven med forskrifter som 
slår fast. Ansvarlig for grav skal holde graven i 
hevd ved å stelle graven og sikre gravminnet. 
Ansvarlig for grav betaler også festeavgift i tilfelle 
når graven er gammel nok til det, eller tar ansvar 
for sletting. Et gravminne er privat eie, og det kan 
eventuelt også pusses opp og brukes på nytt. Det 
kan være registrert bare en gravansvarlig pr grav, 
men det kan selvfølgelig være en avtale i familien 
om fordeling av oppgaver og utgifter.
Det er Fellesrådene i samarbeid med kommune-
forvaltningen som avgjør om festerløs grav skal 
slettes. Gravminnene vil da bli satt fram i nærheten 
av portene ved gravplassene ca. ett år slik at de 
eventuelt kan hentes av noen som vil ta ansvar. 
Så vil de gjenværende bli tilintetgjort. 
Som et forsøk ved Nordstraumen gravplass i 

Sørreisa har 35-40 gravminner vært lagt fram ved 
porten ca 1 år, Det er bare 3-4 som er hentet og 
ett er satt opp igjen. Det gir et klart signal om at 
disse gravene ikke har gravansvarlige, festere. Da 
vil gravene bli slettet og gravminnene tilintetgjort. 

Det vil nå bli organisert en minnelund ved alle 
tre gravplassene som er i bruk i Sørreisa. Der vil 
det bli satt opp et felles gravminne som pyntes, 
stelles og holdes i hevd. Og det vil bli satt opp 
navneplater på de avdøde som familien vil at skal 
minnes på den måten. Dette er en ordning som 
stadig brukes mer rundt om. Ikke minst fordi 
familien til avdøde bor i en annen kant av landet 
og ikke kan følge opp et forsvarlig stell av graven 
er dette en god ordning. Som en overgangs-
ordning vil det være slik at navn på avdøde kan 
�yttes fra en privat gravminne og over på en slik 
navneplate. Da slettes graven og gravminnet må 
�ernes. 
Det er viktig å få ryddet opp ved gravplassene og 
�ernet graver og gravminner på graver som ikke 
stelles. Senere generasjoner vil kanskje ikke ha 
samme forhold til tekst som «du glemmes aldri» 
på en grav som faktisk ingen steller. De vil ha 
mindre mulighet til å ta hånd om graver og 
gravminner enten fordi de ikke ønsker det, eller 
kanskje fordi de bor et helt annet sted. Da er 
�ytting av minnet til en navneplate i en minne-
lund en svært god ordning.
Dette er årsaken til at vi på nytt etterlyser 
gravansvarlige, og har er utsatt fristen for å 
registrere til 30.11.

Kirkevergen og Bevaringsplangruppa 
Sørreisa og Dyrøy

Gravansvarlige etterlyses - frist 30. nov



Feieren har nå nye løsninger for hvordan vi skal 
planlegge tilsynsrundene våre i din kommune. 
Vi har nå et nytt verktøy som skal hjelpe oss til å 
bruke tiden vår på å gå tilsyn og feie. Planlegging 
av disse tiltakene krever mye tid og ressurser, og 
vi er nå avhengig av innbyggernes hjelp til å få 
dette i sving så fort som mulig.

Det du som innbygger skal være forberedt på, 
er at vi fra nå av kommer til å kontakte dere via 
tekstmelding på din telefon. Denne tekstmeldin-
gen vil inneholde en link som vi vil at dere tar i 
bruk.
Er du usikker på dette og trenger hjelp, kan du 
fortsatt kontakte brannvesnet slik det er beskre-
vet i SMS-en. Denne linken kan du enkelt åpne 
på din Smartphone, eller du kan kopiere eller 
skrive URL’en inn på din PC hvis du ønsker det. 
Så vil linken ta deg til en plattform som kalles 
«Min Eiendom», og er en hjemmeside med all din 
eiendomsinformasjon, har vil du kunne logge 
deg inn og alltid være oppdatert på bl.a. brann-
forebyggingsstatus på din bolig. Viktigst kan du 
kommunisere med oss når det passer med tilsyn 
og kunne melde hvis du har fulgt opp et avvik for 
eksempel.

Viktig tekstmelding fra Feieren!
Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for tilsyn.

Vi minner om at det fortsatt vil være mulig å 
kontakte oss som før, men vi setter stor pris på 
responsen fra SMS.

Beskrivelse steg for steg: 
1. Du vil få en SMS fra «Feieren» som er ditt 
brannvesen når det er tid for å utføre tilsyn på 
din bolig
2. Åpne SMS-en, les og følg beskrivelsen.  
3. Ved hjelp av linken i SMS-en logger du 
deg på Min Eiendom via DIFI, og her kan du 
bekrefte tidspunktet Feieren skal komme på 
tilsyn eller feiing. Du kan også kommunisere 
at det ikke passer og �nne nye tid eller dato. 
4. Når du har bekreftet så vil Brannvesenet 
motta beskjed og kunne planlegge tilsyn ut 
ifra det som blir besvart.
5. Etter tilsynet er gjennomført vil du få en ny 
melding som vil lede deg tilbake til Min Eien-
dom hvor du kan lese rapporten, og følge opp 
eventuelle avvik eller anmerkninger. 

Jim Ellila er feier i Sørreisa
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Sørreisa mannskor avslutter høstsesongen med

FØRJULSKONSERT
Sørreisa Omsorgssenter (Sykehjemmet)
mandag 16. desember kl. 1700
Konserten er gratis for publikum, og vi håper mange
vil komme innom for å delta på allsangen samt høre
på en del av Sørreisa mannskor sitt juleprogram.

Nedgravde oljetanker 
Fra og med 01.01.2020 blir det forbudt å fyre 
med mineralolje, og dette vil medføre en 
økning i antall nedgravde oljetanker som ikke 
lenger er i bruk. En tank som er «fyrt tom» vil 

Støtte til �erning ut 2019

ifølge Miljødirektoratet i snitt inneholde 100 
liter restolje per kubikkmeter av tankens totale 
volum. Når tankene ruster kan det derfor 
oppstå lekkasjer som kan føre til grunn- og 
vannforurensning, i tillegg kan lekkasjer 
forårsake skader på innemiljø. 

Som tankeier har du plikt til å unngå at tanken 
blir en kilde til forurensning, og til å sette i 
gang motvirkende tiltak dersom lekkasje skulle 
oppstå. Plikten til å unngå forurensning er 
hjemlet i forurensningsloven § 7. Kommunen 
anbefaler at tankene tømmes, graves opp, og 
leveres til et lovlig avfallsmottak. Restoljen må 
behandles som farlig avfall og leveres til god-
kjent avfallsmottak. Frem til og med 2019 kan 
du få støtte fra Enova til å �erne oljetanken din, 
dersom dette gjøres i forbindelse med �erning 
av oljefyren og innstallering av en klimavennlig 
varmekilde. 

 

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 . 
 

 
 

Julekafé
sønd 1. des. ca kl. 16.30

i Sørreisahallen.

Julekafé med Skolekorpset
rett etter 

julegrantenningen 
 

Sørreisa kommune

Julekulturhelg i Sørreisa  •  30.nov - 1. des. 
Ordførerens 

konsertjulegave 
i Tømmervik kirke

lør 30. nov. kl. 1700

Flere grupper fra det 
frivillige musikkliv deltar.

Tenning av 
julegrana på 
”Lions Plass”  

Sørreisa Sentrum søndag 1. des. kl 1600.
Tradisjonell tenning av julegrana i 
Sørreisa ved Lions Club Sørreisa.
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Sørreisa kom
m

unestyre 2019-2023
Bak fra venstre: Beathe H

oel (Sv), Per M
athis O

skal (Ap), Frank Arne Jakobsen (Sam
lingslista), G

ry Vera Løm
o (Ap), Steinar H

alvorsen (H
), Vigdis M

artinsen (Ap), 
Ana M

yrlund (Ap), G
ry Anette D

ahlø Bjørklund (Ap), Lars Eriksen (Sam
lingslista), Tor Ivar O

lsen (Ap), O
tto H

enning Skogheim
 (Ap), Jørn H

ugo Lundberg (Sp), 
O

le Edvin Langaune (Sp), Thom
as N

orm
an H

ansen (Sp)
Foran: H

anne Fredriksen (Sam
lingslista),  M

ay Tove G
rytnes (Ap), Jan Eirik N

ordahl (Ap), Lise Løvland (Ap), Linn-Charlotte N
ordahl (Sp)



Tekst: Bente Bråthen og Lise Løvland

Både sangere og dirigent ble kjempefornøyde 
med å bli premiert i den 8. Canta al Mar, som gikk 
av stabelen i Calella og Barcelona 23.-27.oktober. 
Vi hadde en veldig givende tur, både sosialt og 
sangmessig. 20 damer dro av gårde en tidlig 
onsdag morgen, og de to kategoriene vi skulle 
konkurrere i, var lagt på samme fredagen. 
Vi sang tre sanger fra vårt «Swinging sisters»-
repertoir i Calella, og deretter var vi så heldige 
at vi �kk synge sakral-konkurransen i den gamle 
katedralen Santa Maria del Pi, midt i den gotiske 
bydelen i sentrum av Barcelona. Det var litt av en 
opplevelse, med klang og akustikk som fylte hele 
kirkerommet. 

Diplomene ble utdelt på grunnlag av poeng-
givninga fra de fem dommerne i hver konkurranse. 
Damekoret skåret aller høyest på det «samla 
kunsteriske inntrykket» vi gjorde på dommerne. 
I bybildet vakte vi mye oppmerksomhet med 
50-tallskjolene våre. Dagene var ellers fylt med 
mye �iring, vennskapskonserter, shopping, bading, 
soling, sosialt samvær og stor premierings- og 
avslutningfest. Vi hadde over 20 grader i Calella. 

Over nyttår tar vi gjerne opp nye sangere i koret, 
spesielt er vi ute etter �ere sopraner. Hvis du vil, 
kom på kulturskolen på onsdager kl 18! Som ho 
Gunn sei: «Lenge torte eg ikkje å synge i koret, 
men no har eg til og med fått premie!»

Damekoret �kk sølvdiplomer 
i korkonkurranse Canta el Mar
Vi i Sørreisa Damekor kom nylig hjem fra en internasjonal korkonkurranse i Calella med to
sølvdiplomer i ko�erten. I klassen Jazz sang vi opp mot vårt aller beste, og var faktisk nær å 
oppnå gulldiplom.
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Lørdag 16. november 
Kulturhuset:
Kl 10.00 NMS Julemesse

Onsdag 20. november 
Kulturhuset: 
Kl. 18.00 Onsdagsdansen 

Lørdag 23. november 
Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Faren
Hålogaland teater 

Søndag 24. november
Kulturhuset – Kino:
Kl 18.00 Sauen Shaun
Aldersgrense; alle

Kl 20.00 Last Christmas
Aldersgrense; Alle

Lørdag 23. november
Idrettshallen:
Handballkamper

Lørdag 30. november
Idrettshallen:
Handballkamper 

Tømmervik kirke
Kl 1700 Ordførerens konsert-
julegave

Søndag 1. desember
Idrettshallen:
Handballkamper 
 
Sørreisa Sentrum:
Kl 1600 Julegrantenning

Idrettshallen:
Kl. 16.30 Julekafe, etter julegran-
tenning.

Torsdag 5.desember
Skøelv kapell:
Kl 18 Julekonsert med Kultur-
skolen

Lørdag 7. desember
Svømmehallen:
Kl 12.00 Julesvøm

Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Onsdagsdansen, 
juleavslutning

Søndag 8. desember 
Svømmehallen: 
09.00 Julesvøm

Idrettshallen:
Turnoppvisning

Lørdag 14. desember
Krogstadtunet:
kl 11-15 Førjulsdag

Kulturhuset: 
kl 17 Lys i mørketida
konsert med Mannskoret

Mandag 16. desember 
Sykehjemmet:

Kalender for Sørreisa
Nr 4   2019

Offentlig bading
18.11. - 18.12. 
mand  kl 18-20
onsd  kl 19-21
fred  kl 17-20

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

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag 
Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 
Klubbkvelder våren 2020:
Januar: 17. og 31.
Februar: 14. og 28.
Mars: 13. og 27.
April: 17. og 24.

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Ka skjer i S
ør

re
isa
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kl 1700 Førjulskonsert 
m Sørreisa mannskor

Torsdag 26. desember
Idrettshallen:
2-juledagsfest

Fredag 27. desember
Omsorgssenteret:
kl 17 Juletrefest

Lørdag 28. desember
Straumen kapell: 
Kl 1700 Juletrefest

Solglimt grendehus:
Kl 20 Romjulsquiz

Mandag 30. desember
Gottesjord forsamlingshus
Kl 17.00 Juletrefest
Gang rundt juletreet, julefor-
telling, sang, åresalg, leker og 
konkurranse. Bevertning og 
sosialt samvær. Ta med mat og 
kopp. Alle er velkommen.

Onsdag 8. januar
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Lørdag 11. januar 
Idrettshallen: 
Handballkamper

Søndag 12. januar
Idrettshallen:
Handballkamper

Søndag 19. januar
Idrettshallen:
Handballkamper

Onsdag 22. januar
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Lørdag 25. januar
Galtnes Samfunnshus
Kl 17 og kl 20 Unglynrevyen

Påmelding fra 1. november 2019
Påmeldingsfrist: 13. februar 2020
Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Hvis du lurer på noe tar du kontakt med 
Kulturkontoret, tlf 99 20 47 41.

Søndag 22. mars kl 1800, Sørreisa kulturhus

Sørreisa

2020

Faren 
Av Florian Zeller

En gripende fortelling om å miste
Forestillingen om den eldre mannen 
André som utvikler Alzheimer, og 
som etter hvert opplever at virke-
ligheten blir mer og mer uvirkelig, 
berørte en nerve hos mange da den 
ble spilt for fulle hus i 2018. .

Regi: Ketil Høegh

Med bla Kristian Fr. Figenschow, 
Kristine Myhre Tunheim, Jonas 
Delerud og Alexander Rindestu

Sørreisa kulturhus • Lørdag 23. nov kl 19
Forhåndssalg av bill på Servicekontoret

13

Mandag 27. januar
Historielagskveld på Kramvig-
brygga
Kl 19.00 Lokalhistorisk prat med 
ka�e.

Onsdag 5. februar
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Onsdag 19. februar
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Lørdag 15. februar
Idrettshallen: 
Handballkamper
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Forhåndssalg av billetter:
Korets medlemmer, 
eller tlf 926 61 277 – 977 77 925

Billettpris kr 250, -

• Sørreisa kapell, lørdag 14.des. kl 17.00

Solist: Elisabeth Solheim Andrews

Musikere: 
Bengt Karlsen, Jonas Karlsen, 
Trond Lande og Odd-Eivinn Vaeng
Lyd/lys: Jan-Olav Vaeng og Åge Larsen

Dirigent for Sørreisa Mannskor:  
Oskar Larsen

Adr: 9370 Silsand - tlf: 7784 4999
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Sørreisa kommune

God jul!

Konsertjulegave!
Sørreisa kommune ved ordføreren 
ønsker å gi innbyggerne i Sørreisa en 
egen julegave også i år, og vil derfor 
invitere til gratis konsert 

i Tømmervik kirke 
lørdag 30. november kl 1700

På konserten får du oppleve
sang og musikk med kor,
korps og lokale aktører fra
Sørreisa

GRATIS inngang!
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Frivilligsentralen 
28.nov kl 1700
God mat, drikk og 
�n musikk fra Henry’s

Medl kr 150,- • Ikke medl kl 200,-
Påmelding innen 20.11.2019:
Karl Sivertsen 924 66 414  
Almar Jakobsen 971 22 842
Arr: Frivilligsentralen/NFU Sørreisa 
lokallag

Frivilligsentralen 
28.nov kl 1700

Julebord

Frivilligsentralen 
takker
Sørreisa Frivilligsentral er en «bitteliten» bedrift 
med ganske mange «ansatte». De «ansatte» er 
frivillige som gjør en jobb for sentralen, de som 
har behov og ikke minst for samfunnet. De 
frivillige jobber gratis og jobben de gjør er 
uvurderlig - uten frivillige hadde ikke sentralen 
bestått. 

Siden vi i utgangspunktet ikke skal tjene penger på det vi gjør er det hvert år en kamp for å overleve 
økonomisk. Vi har overlevd på tilskudd fra staten, kommunen, eierne av stiftelsen og gaver fra 
mennesker som ser verdien av å ha en frivilligsentral. I tillegg får vi inn litt penger på utleie av lokale, 
div arrangement/kafeer, førjulsmesse og loddsalg.

De �este av aktivitetene våre koster ikke så mye å drive, men gjennom året skal det gjøres div. innkjøp 
for å holde alt i gang. Dette har nok 2003-kullet – altså de som gikk ut av 10.klasse i vår forstått. Flere av 
disse har gjennom �ere år vært ivrige brukere av frivilligsentralens tilbud om leksehjelp på sentralskolen. 
Her gjøres det lekser og som ei «gulrot» får elevene noe å spise av og til.
Da 2003-kullet var ferdige i vår hadde de litt penger igjen – kr 1883,00 - og disse �kk frivilligsentralen 
mot at de skulle gå til bevertning på leksehjelpa. Dette synes vi var kjempebra og det viser at de har 
satt pris på tilbudet fra frivilligsentralen og at det fortsatt vil bli servert noe å bite i av og til. 

Tusen takk til dere og til alle andre som har bidratt økonomisk og takk til alle frivillige for den jobben 
dere gjør!

Kronerulling for ny 
velferdsbuss fortsetter
Kronerullingen for å ska�e midler til innkjøp av ny 
«velferdsbuss» fortsetter. Bussen er bestilt og 
kommer etter jul, men vi mangler 50 000,-

Vi håper du vil bidra og du kan da bruke 
kontonummer 4750 70 13305 
og merke med «Ny velferdsbuss» 
 

Ragnhild Hjorthen 
- Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral 
- Tlf 922 04 651

17



18

Kunne du tenke deg 
å bli besøkshjem eller 
avlastningshjem? 
  
Dyrøy og Sørreisa barenverntjenesten er på 
utkikk etter �ere avlastnings/besøkshjem. 
 
Som besøkshjem tar du imot et barn eller en 
ungdom én eller �ere helger per måned. Besøks-
hjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et 
frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med 
særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 
Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos 
sine biologiske foreldre. Slektninger kan også 
være besøkshjem.

 
Dere inngår avtale med kommunen.
Besøkshjem inngår avtale med kommunen om 
omfang og innhold i oppdraget, her avtales også 
hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske 
rammer som skal gjelde.
Det er ikke av avgjørnde betydning om du er 
samboer, gift eller enslig. Det er heller ikke av 
avgjøredne betydning om du har barn fra før av 
eller ikke. Vi spesial tilpasser besøkshjem for hvert 
enkelt barn. Våre barna har ulike behov og våre 
besøkshjem og avlastningshjem er like ulike. 
 
Har du spørsmål eller ønsker å bli besøkshjem?
Ønsker du å bli besøkshjem kan du kontakte 
barneverntjenesten i Dyrøy og Sørreisa 
kommune for mer informasjon. Du trenger ikke 
verken bo eller være for kommunen, men ha et 
ønske om å gjøre en forskjell for et eller �ere barn. 
 
Ser frem til at du tar kontakt med oss for en 
uformell samtale vedr. et eventuelt fremtidig 
samarbeid. 
 
Mvh. Barnevernleder 
Tove Marie Sletten
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Søndag den 1. desember, ca. kl. 16.30.
Oppstart like etter Julegrantenninga 
i Straumen.

Som tradisjonelt, Korpsmusikk ved både nye og 
litt eldre skolekorpsere.
Julekafèbord med masse godt til kaffen,  og  
utlodning.

 

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 . 
 

 
 

Velkommen til JULEKAFÈEN
I Idrettshallen, med Skolekorpset

Ta noen med deg og vær velkommen til den 
tradisjonelle trivelige 
Julekafèen med Skolekorpset!



Kurs:
• Maskinfører  teori
• Maskinfører  praksis  klasse  

M1  –  M6

• Stropp  og  anhukerkurs  G11

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

• Truck  under  10  tonn
• Stortruck
• Liftkurs

• Arbeidsvarsling
• ADK1

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

ATS nr. 054

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

 

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

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

privatpersoner.

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

OG ETTERUTDANNING

•     Fagbrev maskinfører

Muligheter for overnatting i 

•      Varmearbeider

hybelhus på kursområdet 
som er reservert for kursdeltagere.
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Førjulsdag på Krogstadtunet
       Lørdag 14. desember kl 1100-1500

Kan du tenke deg en adventstid uten å ha vært 
innom Krogstadtunet???
….Nei, så klart ikke!!

Det blir ikke julestemning uten en tur til tunet.
Kom til nissens heim, og nyt alle de aktiviteter, 
mat og drikke og selvlagede produkter som vi 
bruker å ha. Vi har bl.a. dyr bak �øset, og mulig-
het for hesteridning (ta med kontanter).
NB! Vi har parkeringsvakter som hjelper deg å 
�nne plass til bilen din.

Hilsen Krogstadtunet og Sørreisa Musikkforening
   

Krogstadtunet og Sørreisa Musikkforening inviterer til



Julaften på tunet 2019
Dette er en invitasjon til deg/dere som gjerne skulle feire jula�en i lag med noen andre. 

Min erfaring er at det å være i lag, kan gjøre en god opplevelse dobbelt så god.
Derfor håper jeg at du eller dere – som syns at dere har det litt stille rundt dere denne 
kvelden – har lyst til å være i lag med oss her på tunet. Dette er ei feiring som legger mer 
vekt på opplevelsen enn gaver. Det er også basert på litt dugnadsånd, og koster ikke noe. 
OBS… det er litt avhengig av hvor mange vi blir. Kanskje må det betales et lite beløp.
Vi inviterer til ei trivelig stund rundt langbordet i kaféen (= koldtbord/ middag) med 
påfølgende kaffe og kaker og mer trivelig prat, litt julemusikk i det fjerne og kanskje en 
aldri så liten quiz eller et spill utpå kvelden. Det hele blir ganske uformelt og avslappet. Vi 
håper det er mange som tar i på dette - så mange at vi kan fylle både ett og to langbord i 
kaféen. Rommet er laget for nettopp slike anledninger, og jeg vet at det blir prat og latter 
og god stemning når vi samler folk rundt bordene her. 

I år tenker vi å ha koldtbord + en varmrett, og det betyr at du som melder deg på kan 
bidra med en salat, litt pålegg eller godt brød hvis du har lyst. Jeg lager varmretten med 
tilbehør og småretter til koldtbordet. Du må også gjerne bidra med kaker til kaffen for 
jeg er ikke så god på julekaker!

Syns du dette høres koselig ut…? 
Ta kontakt med meg på telefon 414 61 015, og meld deg på. 
Du er hjertelig velkommen!!

Hilsen Ingrid



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

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

917 02 457

Aurora pilates 469 32 218

www.bioform.no 
salg@bioform.no

77 86 18 68

Fysioterapeut/massør
Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling 
korinna@ak�.no

94 83 36 57

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Massør og gestaltterapaut 
Maria Martinsen

952 72 007

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

Relax yogastudio, Medisinsk yoga 936 65 459

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS      

77 86 16 00

MK Gro Elise 464 45 531

Autorisert fotterapaut 
Mona Sørfosbog

402 27 093

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

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
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 77 87 50 07

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Julia Celine Cuypers 

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Ho�

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Lill Grete Evenmo

Sørreisa 
Næringsforening

909 70 326

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 77 86 46 00

952 89 520

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

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

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

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
404 78 633

Krogstadtunet
post@krogstadtunet.no
www.krogstadtunet.no

77 86 14 61
414 61 015

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

476 63 447

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

40 00 19 35



Bygg og anlegg, Handtverkere
Bertheussen Malerservice AS 930 86 085

Bertheussen Blikkenslager AS
www.blikkenslagerprodukter.no

450 06 218

Byggfag
byggfag@ojhas.no

77 86 43 11

 
byggogtak@gmail.com

416 15 641

77 86 20 20

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

41 58 84 41

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

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

480 70 450

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
�rmapost@nordhaug-maskin.no

930 86 085 
480 62 717

Spar 77 86 10 74

Reisa Grillhus AS 77 86 13 00

Rema 1000 77 86 46 50

www.rosaboble.no 464 45 531

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 950 38 750

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. 
  post@har�ntfrisor.no

48 20 71 60

www.kjokkenservice.no

463 44 531

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
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Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-elektro.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
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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

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

RH Autoservice 466 14 582

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

Tjenesteyting forts

Betal med vipps 
for grovavfall
Nå er det mulig å betale med vipps på grov-
avfallsmottaket i Sørreisa. Dette gjelder kun det 
avfallet som ikke inngår i innbo/løsøre fraksjon, 
og som er betalingsavfall. Vi tar imot bygg og 
rivningsavfall, samt vindu og dører.
For de som fortsatt ønsker å betale med faktura, 
vil det tilkomme et fakturagebyr.
Vi også informere om at de som har veldig mye 
avfall, (store tilhengerlass), må komme til vårt 
anlegg på Bothågen eller Buktamoen.  
Sørreisa har egen stasjon der grov-avfall kan 
leveres gratis. Du �nner stasjonen ved pukkverket 
øverst på Øyjordneset.  

Stasjonen er bemannet 
torsdager i oddetallsuker kl 17 - 20.

Arne Nordby ved grovavfallsstasjonen



Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info

GALTNES 
SAMFUNNSHUS
Flott til bryllup, store markeringer og 
barnedåp, eller det du måtte ønske å feire. 
Det er egne utleiepriser/regler for 
medlemmer av IL/BL Unglyn.
Ta kontakt med utleieansvarlig:
Jill Annie Roaldsdatter Torstensen
E-post: jillannie81@gmail.com
Tlf.: 952 73 685

UNGLYN SKI
Det er skitreninga i gymsalen ved 
Gottesjord skole
tirsdag  kl. 17:00 - 18:00. Trening foreløpig 
innendørs, men når snøen kommer blir vi 
ute på Unglyn skistadion.
Telenor karusell hver tirsdag på Unglyn 

skistadion fra kl 18:00. Info legges ut fort-
løpende på Unglyn ski sin Facebook-side. 
Fint om barna stiller i treningsklær, har 
med passende fottøy og drikkeflaske!
Trener: Ronny Skogstad.
Ved spørsmål ta kontakt på Facebook 
Unglyn ski eller Ronny Skogstad tlf.: 971 
67 400 eller Martin Eriksen tlf.: 93266195

Nå er skisesongen i gang og med tanke på 
på de flotte løypene vi har som alle kan 
benytte seg av gratis, inkl. gratis parkering, 
er det hyggelig om noen vil gi et bidrag.   

Innbetaling til konto 4705 04 04648
Vipps til 556408 bruk “kjøp og betal”

KONTAKTINFORMASJON
Leder: Karin Mikkelsen Tlf.: 915 27 330 
Mail: karin-lm@hotmail.com
Nestleder: Siv Langaune  Tlf.: 993 89 638
Økonomiansvarlig: Kjell Johansen 
Tlf.: 941 50 161
Styremedlem. Sten-Børre Johansen 
Tlf.: 452 27 858 
Sekretær: Rita Rasmussen Tlf.: 958 52 226
Husgruppa: Lucie Johansen Tlf.:  977 03 910
Utleieansvarlig: Jill Annie Roaldsdatter 
Torstensen Tlf.: 952 73 685 
Fotballgruppa: Morten Smevik Tlf.: 958 36 980 
Skigruppa: Martin Eriksen  Tlf.. 932 66 195
Bygdelaget: Thomas Åsali Jenssen 
Tlf.: 416 38 385
Unglynrevyen: Ronny Skogstad 
Tlf.: 971 67 400

Unglynrevyen
Lørdag 25. Januar
Galtnes Samfunnshus
Ettermiddagsforestillingen starter kl.17:00
Inngang 150,-
Salg av kaffe, kaker, pølser og brus fra
kl.15:30. Ingen aldersgrense.

Kveldsforestillingen starter presis kl. 20:00.
18 års aldersgrense.
Inngang 300,-
”kæm spælle” spiller opp til dans etter 
revyen.
Salgsstart av billetter 7. desember hos
YX Sørreisa
Tips: Flott julegave :-)
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Historielagskvelden 18. november blir �yttet 
til 27. januar 2020.

HISTORIELAGSKVELD PÅ KRAMVIGBRYGGA 
27. JANUAR 2020
Mandag 27. januar kl. 1900 vil Sørreisa historielag 
arrangere en historielagskveld på Kramvigbrygga. 
Tema vil være historia til sørreisahåndballen. Hvis du 
har bilder eller har historier knyttet til håndball, ta 
kontakt med Dag mob.92629826.   

VELKOMMEN TIL LOKALHISTORISK PRAT PÅ 
KRAMVIGBRYGGA
Hver mandag fra kl. 1800-2000 er alle velkommen 
til en lokalhistorisk prat med ka�e på brygga.  Har 
du gamle bilder du vil dele med historielaget eller 
ideer til neste års årbok, er vi takknemlige for det. Vi 
er også takknemlig om du bare kommer innom for 
en hyggelig prat og ka�e. Sammen gjør vi Kramvig-
brygga til et lokalhistorisk samlingssted. Inngang fra 
vest (tidligere tiders ekspedisjonsinngang) og opp i 
2. etasje. Vi har åpent fram til mai. 

ÅRSMØTE 2020
Mandag 24. februar kl. 1900 avholdes årsmøtet på 
Kramvigbrygga. Vanlige årsmøtesaker, saker som 
ønskes tatt opp på årsmøtet må være inne til styret 
14. februar.   

Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags 
vinterprogram 2019 - 2020

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2019 og Sørreisa-
kalender 2020 selges på: Servicekontoret Sørreisa 
kommune, Biblioteket i Sørreisa og på Coop Extra 
i Sørreisa. Årboka selges også på Norli Bokhuset i 
Tromsø. Servicekontoret Sørreisa kommune selger 
Krigsår B3. 

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere 
utgitte årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Heimbygda 
mi, Krigsår bind 1, 2 og 3 samt «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 årbøker utgitt før 2017 samt «Heimbygda mi» 
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

Sørreisa håndball, seriemestre 1974    Bildet eies av Inger Eriksen
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Skøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Følg Skøelv IGL på Facebook for oppdatert info.
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Kontaktpersoner:
Leder:
Martin Holm Eriksen tlf 482 13 714
Leder husgruppa - utleie Solglimt: 
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Leder baneutvalget:
Arvid Myrstad tlf 907 35 515
Utlån grillbua ved fotballbanen:
Jermund Johansen tlf 977 77 925 
Leie ridebanen:
Anne Lena Uteng tlf 415 03 736
Gapahuk Skardalen:
Otto Skogheim tlf 452 22 812
Kasserer:
Hanne Elvevoll tlf 414 04 686

Bingo
-Søndag 17.november kl.17
 
Hovedpremie 500 kr
Kafésalg med kaffe, saft og vafler

RomjulsQuiz
- Lørdag 28.desember 
Dørenes åpnes kl 19, quizen starter kl 20. 
 
Deltakeravgift 100 kr
Max 4 pr lag. Hvis du ikke har ferdig lag når du 
kommer, hjelper vi med å sette sammen lag. 
Quizmaster: Tom Mjønes

Juletrefest 
Søndag 29.desember kl. 17-20
Det blir gang rundt juletreet, åresalg og besøk 
av julenissen :-) 
Vi serverer kaffe, kakao og saft - ta med kopp 
og noe å bite i!
Inngang: Barn gratis, voksne 30,-

Førjulskveld på Uteng
Nærmere info kommer på Facebook.

Støtte Skøelv IGL?
Da har du mulighet ved å bruke panteknappen 
på Coop Extra og ved å gi din Grasrotandel via 
Norsk Tipping.

Bingo i Skøelv

Vi takker for godt samarbeid 
og alt arbeid som er utført i 
året som er gått! 
God Jul og godt nyttår!

Kontaktpersoner:

Vi takker for godt samarbeid 
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SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 
menighet@sorreisa.kirken.no
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 
Staben m fl

2

01.09.19     Michelle Olsen Thoresen
01.09.19     Nikolai Lillegård Opheim
08.09.19     Aksel Johan Agersborg Juliussen
28.09.19     Tommy Ivar Devik-Jakobsen 
06.10.19     Tiril Elise Nøyr Pedersen
24.10.19     Àsllat Heaika Oskal (hjemmedåp)
27.10.19     Elise Luneng Johansen 

26.08.19     Edna Øyfryda Knudsen   f. 1937
02.10.19     Rolf Johan Pedersen   f. 1941
03.10.19     Karl Osvald Olsen   f. 1937

28.09.19     Camilla Marie Henriksen Jakobsen  
        og Morten Ivar Devik

Vigde

PÅ BLOKKA 
Gratulerer med kirkevalget 
2019 til dere som ble valgt 
inn i det nye Menighetsrådet 
/ Fellesrådet her i Sørreisa! 
Takk for at dere sa ja til å gjøre 
denne viktige tjenesten i 
Sørreisa Menighet de 
kommende fire årene. 
Vi ønsker dere alt godt og 
Guds velsignelse i dette 
arbeidet som dere starter i 
den 1. desember. Samtidig vil 
jeg rette en hjertelig takk til 

det avgående rådet for en stor 
innsats på mange områder i 
de fire årene som er gått. Det 
meste fungerer veldig bra her i 
menigheten, men det er enda 
mange uløste oppgaver å ta 
fatt i for dere i det nyvalgte 
rådet.

Når dette skrives er vi 
allerede godt i gang med alt av 
virksomheter og aktiviteter for 
barn, ungdom, voksne og 
eldre her i menigheten. Vi 
erfarer at oppslutningen om 
det aller meste er opp-
muntrende og god. Både 
ansatte og frivillige gjør en 
utmerket jobb som vi folke-
valgte i menigheten setter stor 
pris på og takker dere for! 
Ikke minst Språkkafeen har 
en god oppslutning om sine 
ulike temasamlinger. Og ifølge 
årsmeldinga for 2018 var 
oppmøtet til gudstjenestene 
i snitt 78. Så våre kirkebygg 
står absolutt ikke tomme som 

noen liker å hevde!

Allehelgensdag 3. november 
ble en �n gudstjeneste i 
Tømmervik med en høytidelig 
og verdig markering med 
lystenning for alle som var gått 
bort siste året her i Sørreisa.  
Mange pårørende var møtt 
fram til denne markeringen. 
I tillegg fikk vi med oss veldig 
interessante innlegg og �n 
sang av elever fra Fjellheim 
Bibelskole i Tromsø som 
besøkte Sørreisa denne helga. 
Tusen takk til dere også!

Så ønsker vi dere alle ei �n 
advents- og juletid! Hjertelig 
velkommen til gudstjenester, 
julefester, konserter og andre 
samlinger om julens glade 
budskap til oss alle! Og et 
velsignet og godt nyttår 2020 
til dere alle!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset 

Kirkeverge Rachel Vangen 
Hoholm skal i permisjon fra 
01.01.-31.12.2020, og 
vikariatet er lyst ledig for 
samme periode. 
Søkere kan ta kontakt med 
kirkevergen.



Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
des 2019 - mars 2020

Endringer kan forekomme, se 
menighetens webside www.
sorreisa.kirken.no/sørreisa
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26.08.19     Edna Øyfryda Knudsen   f. 1937
02.10.19     Rolf Johan Pedersen   f. 1941
03.10.19     Karl Osvald Olsen   f. 1937

01.12. - 1. sønd i advent
Straumen kapell 11:00  
Familiegudstjeneste

08.12. – 2. sønd i advent 
Tømmervik kirke 18:00 
Lysmesse

15.12. – 3. sønd i advent 
Straumen kapell 11:00  

Høymesse
24.12. Julaften 
Sørreisa sykehjem 11:00  

Gudstjeneste
24.12. Julaften 
Skøelv kapell 14:00  

Familiegudstjeneste
24.12. Julaften 
Tømmervik kirke 16:00 
Familiegudstjeneste

25.12. Juledag 
Tømmervik kirke 12:00 
Høytidsgudstjeneste

12.01. – 2. søn i åpenbarings-
tiden
Straumen kapell 11:00  
Høytidsgudstjeneste

19.01. – 3. søn i åpenbarings-
tiden 
Straumen kapell 11:00 
Lys Våken-familiegudstjeneste

26.01. – 4. søn i åpenbarings-
tiden
Skøelv kapell 11:00  
Høymesse

02.02. Samefolkets dag (6. feb)
Straumen kapell eller Gamtofta 
11:00 
Samisk/norsk gudstjeneste

16.02 – Kristi forklaringsdag 
Tømmerneset leirsted 12:00 
Leirgudstjeneste 
23.02 – Fastelavnssøndag  
Tømmervik kirke 11:00  
Høymesse

26.02 – Askeonsdag
Straumen kapell 18:00
Gudstjeneste med skriftemål

01.03 – 1. søn i faste 
Straumen kapell 11:00  
Høymesse

Torsdagsklubb 
for barn 
fra 4 år og oppover 
i Straumen kapell 
flg datoer 1. halvår 2020: 
16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 
12/3, 26/3, 16/4 og 7/5

Menighetsbladet 
er nå 50 år. 
Dette er et 
utklipp 
fra 1983.



Guds målestokk
Vi feirer snart jul. Og når vi feirer jul, er alt så 
vakkert som det kan få bli. Vi vasker husene 
våre. Vi pynter oss. Vi kjøper gaver til hveran-
dre. Vi gjør det vi kan for at alt skal se bra ut, 
og for at alle skal ha det så bra som mulig.

Men: hva er det egentlig vi feirer? Det var ikke 
noen vakker fødeavdeling i Betlehem. Det var 
en stall. Det var sikkert skittent, og kummerlig 
på alle måter.

Og der skjedde det altså: verdens frelser ble 
født. I profeten Jesaja sin sang om Herrens 
lidende tjener, Jes, 53, 3 beskrives han slik: 
Han var foraktet, forlatt av mennesker,
        en mann av smerte, kjent med sykdom,
        en de skjuler ansiktet for.
        Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
Dette er ikke høy status. Tvert imot. Klarer vi 

å se inn i det at styrken ved Jesus er svakhet i 
våre øyne?
Paulus skriver slik om Jesus i 1. Kor. 1, 27: Men 
det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte 
Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som 
i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å 
gjøre det sterke til skamme.

Jesus snur opp – ned på vår måte å måle på. 
Det som er stort i våre øyne, er smått i hans. 
Og det som vi synes er smått, puslete og hjel-
peløst, er uendelig verdifullt i hans øyne.

På den store misjonskonferansen i Arusha i 
Tanzania i mars 2018 snakket man om kallet 
fra «de marginaliserte». Mennesker som lever 
i fattigdom, mennesker som er hjelpeløse, som 
er utenfor det gode selskap, de som er rammet 
av vårt overforbruk, som rammes av klimakris-
en og av krig og urettferdighet: disse menne-
skene kaller og utfordrer oss kristne i den rike 
verden.
Deres fortvilte hjelpeløshet er deres styrke. For 
de er like mye mennesker skapt i Guds bilde 
og til fellesskap med ham, som alle andre. De 
utfordrer og kaller oss til å gjøre det vi kan for 
å skape en rettferdig verden. Men mer enn det: 
de viser oss også at Guds gode gaver, nåden og 
kjærligheten, er slett ikke knyttet til vellykkede 
og menneskelig sett rike liv. For det er i svakhet 
at vi ser styrken og kraften i Gud. 
Det er vel noe av dette vi også ser i 1. Kor. 
15,43:  Det blir sådd i vanære, det står opp i 
herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står 
opp i kraft.
Min lille oppfordring inn mot jula: let etter 
rikdommen i det som vi synes er svakt. Ikke 
for å la det bli værende i svakhet, fattigdom 
og lidelse. Men for å se Gud, hans kall og hans 
kjærlighet i det som ikke har menneskelig 
status.

Også hos oss kan vi se noe av dette av og til:  
Når mennesker med utviklingshemming og 
plagsomme sykdommer med glede deltar i 
gudstjeneste og tilbedelse. Når vi som kirke 
hjelper mennesker som trenger hjelp gjennom 
kirkens diakoni, enten det er blant våre eldre, 
syke, eller blant rusmisbrukere eller folk som 

Olav Øygard
Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme
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soner i fengsel. Eller vi stiller opp for flyktnin-
ger og andre som lett regnes som «hår i suppe» 
både for folk flest og for myndighetene våre.

Guds storhet i det svake. Vi skal se, ta imot, og 
tro. Og vi kalles og utfordres til å være med å 
gjøre Guds gode gjerninger blant mennesker 
som han sender oss til.
I erklæringen fra misjonskonferansen i Arusha 
står det: «Veien vår som disipler leder oss til å 
dele og leve ut Guds kjærlighet i Jesus Kristus 
ved å søke rettferdighet og fred på måter som 
ikke er av verden (Joh 14, 27). Slik svarer vi på 
Jesu kall om å følge ham fra verdens marginali-
serte utkanter.»

Jeg ønsker alle en velsignet julehøytid, i glede 
over det lille barnet, målt med Guds egen 
målestokk!

Olav Øygard
Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme

Juletrefest 
for hele familien
Gottesjord Forsamlingshus 
mandag 30. desember kl 17.00 

Julefortelling, sang, gang rundt juletreet,  
Bevertning og sosialt samvær, 
Åresalg, Leker og konkurranse. 
Ta med mat og kopp 
Alle velkommen!
 
Arr: Styret for Gottesjord Forsamlingshus

Årets juletrefest 
i Sørreisa menighet 
lørdag 28.desember kl. 17.00 
i Straumen kapell. 

Menighetsrådet, Torsdagsklubben og 
Språkkafèen er arrangør av festen. Små og 
store er velkomne til å hygge seg sammen i 
kapellet denne ettermiddagen!
 
Mvh Annhild Aadland
Kontaktperson Språkkafeen

Juletrefest 
på Sørreisa Omsorgssenter, storstua fredag 27. desember 2019 kl 17.00

Gudstjeneste v/ prest Sigurd Hanssen

Allsang og gang rundt juletreet
Bevertning med kaffe og kaker

Beboere, pårørende og alle andre som har 
lyst til å være sammen med oss denne 
ettermiddagen er hjertelig velkommen!
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Vi startet med fly fra Bardufoss Kristi 
himmelfartsdag og kom til Oslo og Rønningen 
folkehyskole hvor vi skulle bo. Her ble det felles 
tacomiddag på Rønningen. 
På fredagen dro vi til Frognerparken i flott vær 
før vi dro inn til Oslo sentrum. 
På lørdag dro vi til Tusenfryd. Litt regn la ikke 
noen demper på gleden der. 
Innimellom hadde vi øvd for å forberede oss til 
vårt mål:
På søndag sang vi på gudstjenesten i Grefsen 
kirke. Koret hadde en fin fremføring i en fin 
kirke. 

Young voices 
på Oslotur
Young voices er et kor for alle som går i 5. 
klasse og oppover. Koret øver på torsdager 
i Straumen kapell. I slutten av mai var Young 
voices på kortur til Oslo sammen med andre 
ungdomskor. Sammenlagt var det 25 sangere 
og med medfølgende ledere og foreldre var 
reisefølget på 39 personer. 

Etterpå dro vi til sentrum og spiste pizzabuffet 
på Egon. 
Så nærmet slutten seg med fly nordover igjen. 
De unge hadde mange inntrykk fra turen og 
hadde blitt en enda mer sammensveiset gjeng. 
Mange ga uttrykk for at dette hadde gitt 
mersmak. 
Så får vi se hva fremtiden bringer. 
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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
Tlf 77 86 34 00  

post@myre-elektro.no

 

Marianne og Trond Viggo er klare for alle typer oppdrag.
Vi utfører alle slags elektriske installasjoner fra �bersveising, 

tilkobling av kraftkabler og oppsett av løsninger for Smarthus.
Ingen oppdrag for små, ingen for store!

Vi fører kjente kvalitetsvarer.

Myre ordner det meste!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!

Vi leverer 
elbillader 

fra kr 14.990,- ink mva 
ferdig montert.

Vi ordner det!




