
 

 

STORSTILT DUGNAD 
I disse dager ferdigstilles lysløypa i Sætra - forlenget med ca 600 m 
til en  "rundløype". 
Bygda har fått et flott anlegg. Mange flere enn de som til nå har 
brukt anlegget, får nå et "helårstilbud". 
I samarbeid med Badderen IL og Grendelaget, har "Team Paulsen" 
bidratt til organisering, egeninnsats, dugnad og innsamling av  
midler til dette - OG - så vidt meg bekjent: uten særskilt økonomisk 
støtte fra det offentlige. 
Et kjempearbeid er nedlagt i form av arbeidstimer, maskinarbeid og 
materiell. En stor takk må også rettes til Alta Kraftlag og  
entreprenør  Jan Hansen,  Alta, som vederlagsfritt har gitt oss  
stolper og materiell. 
Glemme må vi heller ikke alle andre i bygda som har bidratt etter 
evne. OG  - IKKE MINST- kaffe/vafler: Toril og Inger-Brith.  
På vegne av oss brukere og bygda: En kjempetakk til alle  
impliserte som har fått dette til! 

Tekst: Valter Olsen 
 
 
 
Personene på bildet er: 
Bjørn Ove Paulsen og  
Svein Olav Thomassen 
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VI VIL ØNSKE ALLE EN  
RIKTIG GOD OG FREDFYLT JUL! 

FØRPREMIERE I KVÆNANGEN 
I romjula blir det førpremiere på kortfilmen ”Under the Surface” på Flerbrukshuset i Burfjord.  
Filmen handler om tankene og fantasiene til en familiemann, spilt av Frank Jørstad som vi blant 
annet kjenner som Storm i TV-serien ”Jul i Blåfjell”. Filmen er regissert av Viktor Enoksen fra  
Kjækan. Han arbeider på filmhuset Tvibit i Tromsø. Før han kom dit, deltok han blant annet under 
innspillingen av Kautokeino-opprøret og Far North der Michelle Yeoh har  
hovedrollen. 
”Under the Surface” er spilt inn med støtte fra Frifond og Alta Kraftlag. 
Førpremieren blir mandag 29. desember kl. 19.00.  
Andre kortfilmer fra Tvibit blir vist samme kveld. 
Enkel bevertning. Aldersgrense 13 år. 

Info fra Brannvesenet 
Side 10 og 11  

Telefonliste legebehov 
Side  12  



 

 

HILSEN FRA ORDFØREREN 
Høsten er så mye. Det er bærplukking, jakt, 
mørketid og lange kvelder som kan brukes til 
lekser og annet innearbeid. I tillegg til det vi 
måtte klare å finne på selv, har vi også 
mange andre tilbud i kommunen. Trim i  
gymsaler og på ”Spensti”, kulturskole,  
lørdagskafeer, kino annenhver torsdag og 
svømming med badstu, er noen av de flotte 
tilbudene vi har både for barn og voksne. Og 
så har vi alle et ansvar for å bruke det vi har, 
og møte opp når noen arrangerer noe. Et  
eksempel på et godt tiltak, var arrangementet 
Badderen grendelag hadde på eldredagen, 
1.oktober. Med lapskaus, trekkspillmusikk og 
blide og fornøyde gjester, ble det en veldig 
hyggelig kveld for alle. 
 
Ildsjelene rundt grendehusene vi har i alle 
bygder gjør en kjempejobb, og fortjener skryt 
for at de lager fester og arrangementer som 
er viktige for trivselen for oss i grissgrendte 
strøk. At dugnadsånden lever, fikk vi også 
bevis for under innsamlingsaksjonen, der 
Kvænangen var tredje beste kommune i  
fylket når det gjaldt innsamlede midler. Tusen 
takk til alle bøssebærere og en spesiell takk 
til elever, foreldre og lærere på Kjækan skole 
og i kulturskolen, som laget flotte  
arrangementer der inntektene gikk til TV-
aksjonen. 
 
November og desember er en  hektisk tid 
også for alle som er engasjert i lokalpolitisk 
arbeid, og i skrivende stund er vi midt oppe i 
arbeidet med kommunebudsjettet. Målet er å 
opprettholde driften og yte gode tjenester til 
innbyggerne, samtidig som kommunen står 
foran store investeringer. I de nærmeste  
årene må vi bygge nye TTPU-boliger, og det 
er også behov for bedre bygg innenfor skole- 
og barnehagesektoren. Dette må vi gjøre  
fordi kvaliteten på opplæringen og tjenestene 
er avhengig av gode arbeidsforhold for barn 
og voksne. Det har til nå vært bred enighet i 
kommunestyret om at vi skal satse på de 
eldste og de yngste når vi fordeler  
kommunale midler. Vi må ha som mål å være 
bedre enn de fleste andre kommuner både 
når det gjelder pleie og omsorg, og tilbudet til 

barn og unge. Vi vet også at ungdommene i 
kommunen sårt trenger nye lokaler for å ha 
ungdomsklubb, et meget viktig tilbud som 
også er godt besøkt flere dager i uka. Alle 
disse gode tiltakene krever prioriteringer og 
det er dette som er politikk. Det betyr også at 
alt ikke kan komme på en gang. Skal vi øke 
utgiftene på et område må vi enten kutte på 
et annet, eller øke inntektene. Dette gjelder 
også når kommunen tar opp lån til  
investeringer. Stikkordet blir derfor  
nøkternhet og prioritering, en oppskrift som 
kommunestyret i Kvænangen har fulgt i 
mange år, og som gjør at vi fortsatt har en 
god økonomi sammenlignet med andre  
kommuner. 
 
En ting som er helt sikkert og heldigvis  
uavhengig av alle budsjett og vedtak, er at 
jule- og nyttårsfeiringa kommer i år også. 
Selv om det er litt tidlig, vil jeg derfor benytte 
sjansen til å ønske alle en god jul og et godt 
nytt år! 
 

John Helland 
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Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke elevene 
på Billedverkstedet i Kulturskolen for det flotte bildet 
dere har laget til mitt nymalte kontor. Tusen takk! 



 

 

 
 
 

TV-AKSJONEN ”BLÅ KORS” 
FAU v/ Kjækan skole har stått i bresjen - sammen med ansatte og elever i skole og SFO - 
for vårt lokale bidrag til årets TV aksjon "Blå Kors"  19/10. 
For vår del ble det et løft både kunnskapsmessig og holdningsskapende om temaet rus. 
På kort tid fikk alle gode krefter, og spesielt FAU lederne Anne og Ingvild, tatt  
initiativ til organisering og opplegg for innsamling til aksjonen. 
Alle elevene og lærerne/ansatte var engasjert med elevarbeider, underholdning og  
praktisk tilrettelegging. Onsdag 15/10 "slo vi til" på Badderen Grendehus og innsamlinga 
ga netto kr. 7470,- 
En stor takk til besteforeldre og andre som gjorde aksjonen/onsdagskafeen mulig. 
Slike gode samarbeidsområder gjør noe "godt" med oss alle - og ikke minst - evne og  
vilje til samarbeid skole-hjem (i dette tilfellet: de svake i samfunnet).  
Et eksempel til etterfølgelse. Takk til alle som bidro med støtte og hjelp!  

Valter Olsen, rektor 

Kvænangs- 
budstikka 

Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 
Tlf  77 77 88 00, Faks 77 77 88 07 
Manus og bilder sendes til 
postmottak@kvanangen.kommune.no 
 
Søk for mer informasjon på  
www.kvanangen.kommune.no 
 
Ansvarlig redaktør:  Liv-Wigdis Smith  
 
Redaktør:  Rita B. Pedersen 
 
Redaksjonskomité:  Hans Jørgen Emaus 
 Trine Sølberg 
 Lillian Soleng 
 Dagfinn Pedersen 
 Bernt Mathiassen 
 Rita B. Pedersen 
 
Utgivelse den 1. mars, 1. juni, 1. sept. og  
1. desember.  
(Forbehold om endringer.) 
Frist for innlevering av stoff er 10. måne-
den før. 
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BIBLIOTEKET INFORMERER 
 
Biblioteket har hobbybøker, nissebøker, 
klassiske julefortellinger og julefilmer for 
barn til utlån.  
 
Vanlige åpningstider uke 49, 50 og 51:  
tirsdag  12 - 15.30 
onsdag  13 - 17.30   
torsdag  12 - 15.30  
Skoleklasser, barnehager og andre institusjoner er også 
velkommen tirsdager og torsdager utenom ordinær  
åpningstid mellom 9 og 12 etter avtale.  
 
Ta kontakt med biblioteket på tlf 77778835, eller mail 
bibliotek@kvanangen.kommune.no for å avtale tid. 
 
Velkommen til biblioteket.  

Hilsen Kvænangen folkebibliotek 

Underholdning 
fra 1. og 2. 
klasse 

Elevarbeider 

Underholdning fra 4. og 5. klasse m/Karl –Erik og Håvar 
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UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2009 
 
Hei alle unge. Nå er det klart for å melde seg på til  
lokalmønstringen i UKM-Kvænangen. 
Påmeldingsfristen er satt til 15. februar 2009 og selve mønstringen går 
av stabelen på Flerbrukshuset i Burfjord på lørdag 21. februar 2009. 
Skynd dere å melde dere på! 
Påmelding kan skje på nettet på denne siden: www.ukm.no eller dere kan 

ringe kommunekontakt Rita Boberg Pedersen på mobiltelefon 40 40 56 28. 
Du kan melde deg på med omtrent hva som helst som du har lyst til å vise frem, - for eks.: kunst 
(tegning, maleri, skulptur, grafikk, osv.) teater, små sketsjer, stand up, sang (i gruppe eller alene med 
eller uten musikk), spilling på alle salgs instrumenter, film, dans, dikt osv. Det er bare fantasien som 
setter grenser.  
Aldersgrense på lokalmønstring er fra femte klasse og opp til 20 år. 
Bli med på å lage den beste mønstringen noensinne! 

Kommunekontakt Rita Boberg Pedersen (40 40 56 28) 

KOMMENTAR TIL ”FORSKRIFT OM SKOLETILHØRIGHET” (Se side 5) 
Ny forskrift om skoletilhørighet har ingen umiddelbar innvirkning på dagens skolemønster. 
Hensikten med forskriften er todelt: 
• Forskriften medfører en enklere overføring av elever/grupper av elever mellom skolene i  
 kommunen og vil dermed bidra til en mer effektiv ressursutnytting. 
• Forskriften innebærer en ”opprydding” i eksisterende skolekretser (Kjækan, Burfjord, Alteidet,  
 Spildra og Reinfjord) 

Hans Jørgen Emaus 

SMÅPLUKK FRA KOMMUNESTYRETS MØTE DEN 15.10.-08 
* Rullering av boligsosial handlingsplan. Ny plan ble vedtatt. Planen synliggjør behovet for boliger til  
særskilte grupper (hovedsaklig rusavhengige, eldre og psykisk utviklingshemmede), den legger opp til en enklere formid-
lingstjeneste av boliger og styrking av oppfølgingen slik at eldre kan bo lengre i egne hjem. 
 
* Opptak av startlån for videreutlån. Kommunen tar opp ytterligere 4 mill fra Husbanken til videreutlån for de som 
trenger startlån til boligbygging eller boligkjøp. 
 
* Lønnspolitisk plan 2008-2010 ble vedtatt. Planen skal ligge til grunn for kommunens lønnspolitikk de neste årene. 
Hovedsaken er en riktig lønnspolitikk for å rekruttere kompetent arbeidskraft til kommunen.  
Objektive kriterier for vektlegging av resultater skal utarbeides. 
 
* Budsjettregulering investering. Grunnet oppdukkende behov for nye investeringer hovedsaklig innen IT måtte midler 
omdisponeres til slike formål. 
 
* Økning av bemanningen i TTPU. Foreløpig økes kun den administrative ressursen i avdelingen, mens  
resten av behovet vurderes i sammenheng med budsjett for 2009. 
 
* Forskrift om skoletilhørighet. Forskriften ble endret slik at hele Kvænangen nå er èn skolekrets. 
 
* Valg til nye verv. Arne Røberg ble valgt som ny forretningsførende overformynder. Lisbeth Sollund ble valgt til nytt 
medlem i funksjonshemmedes råd etter at Hilde Helgesen ble innvilget fritak. 
 
* Selskapsavtale for Halti Kvenkultursenter. Kvænangen kommune går på lik linje med de andre Nord-
Tromskommunene inn som eier i dette selskapet. 
 
* Opprettelse av politiråd. Kvænangen kommune oppretter politiråd og kommunens representanter i rådet er ordfører, 
rådmann, oppvekstsjef og kontorsjef.  
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Forskrift om skoletilhørighet for Kvænangen kommune 
Gitt med hjemmel i Opplæringsloven. 
 
Forskrifter er vedtatt i kommunestyret 15.10.2008 
Forskriftene trer i kraft den 01.01.2009 

§ 1  INNTAKSOMRÅDE 
 
Kvænangen kommune er en skolekrets. Den skolen som ligger nærmest barnets hjem vil til enhver tid bli  
vurdert som primærskole. Dernest skal skole vurderes ut fra elevtall/gruppesammensetninger og muligheter for 
å gi et faglig godt tilbud. 
 
§2  VALG AV SKOLE/SKOLEBYTTE – TILDELING AV PLASS 
 
§ 2.1  Søknad om skoleplass i annet inntaksområde 

Den enkelte elev/foresatte kan søke om opptak ved annen skole enn det § 1 angir, jfr. opplæringslo-
ven § 8-1, annet ledd. 
 
Søknad om skoleplass i annet inntaksområde sendes via skolen man har tilhørighet til - jfr. § 1. Søk-
naden behandles av utvalg for oppvekst og omsorg. Kommunestyret er klageinstans etter reglene om 
enkeltvedtak. 

 
§2.2  Tildeling av plass 

Inntaksområdene kommer til anvendelse ved tildeling av skoleplass der det ikke foreligger søknad om 
annet skolevalg – jfr. § 2.1 
 
Barn med eldre søsken på skole tilhørende annet inntaksområde tildeles automatisk plass ved samme 
skole, med mindre elev/foresatte har søkt om annet valg av skole. 

 
Elever som søker om plass ved skole i annet inntaksområde enn sitt eget, tildeles som hovedregel 
plass dersom skolen har ledig kapasitet og med følgende prioritet: 

 
• særskilte hensyn av sosial karakter 
• særskilte pedagogiske hensyn 
• søsken ved samme skole 
• geografisk nærhet 
 

Dersom den enkelte elev / foresatte søker om skoleplass i en annen skolekrets enn de tilhører og der 
det ikke er mulig å følge ordinær skoleskyss, vil ikke eleven bli tildelt plass.  Unntak kan gjøres der-
som foresatte selv sørger for skyss til eleven. 

 
§ 3  FLYTTING AV ELEVER  

Retten til å gå på den skolen som ligger nærmest bostedet, er ikke absolutt. Ved svingninger i elevtal-
let gis kommunen anledning til å endre opptaksområdet slik at plass i eksisterende skoleanlegg nyttes. 
 
Dersom det viser seg at kapasiteten ved den enkelte skole overstiges, kan kommunen overføre elever 
eller grupper av elever til annen skole. Overføring bør primært skje for de eldste elevene, dernest for 
yngre elever. 

 
§ 4 UNNTAK PÅ BAKGRUNN AV SAKKYNDIG VURDERING  

På bakgrunn av sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste kan det gjøres unntak fra  
§ 1 andre avsnitt. Det vises til opplæringsloven § 8-1. 

 
§ 5 INFORMASJONSPLIKT OVERFOR ELEVER/FORESATTE 

Forskriften skal i den grad det er mulig gjøres kjent for elever/foresatte som berøres av forskriften i 
rimelig tid før tildeling av skoleplass. 

 
 
§ 6  FORSKRIFTENS GYLDIGHET 

Forskriften gjelder alle elever og har virkning fra 01.01.2009. 
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DISPOSISJONSPLAN FOR GYMSAL OG SVØMMEHALL 2008/2009 
 

 
 

DAG GYMSAL TIDSPUNKT ANSVARLIG 
KONTAKT-
PERSON 

SVØMMEHALL TIDSPUNKT ANSVARLIG  
KONTAKTPERSON 

Mandag  Innebandy 1.-2.kl.  18.00  Jan O. Kaino 4.-7.kl. v/
klassekont. 

17.00 – 19.00 Rolf Hjellnes 

  Innebandy 3.-5-kl. 18.30 – 20.00 Jon Arne 
Solheim 

      

  Dametrimmen 20.00 – 21.00 Brit Anne 
Engebretsen 

Dametrimmen 19.30 – 21.00 Astrid 
Kvangarsnes 

              

Tirsdag Lilleguttlaget BIL 17.30 – 19.00 Tom Hugo 
Pedersen 

Sørstraumen 
bygde-
svømming 

17.00 – 19.00 Hans Eirik Isaksen 

  Guttelaget BIL 19.00 – 20.30 Jan Inge 
Karlsen 

      

              

Onsdag             

  Småjentelaget BIL 18.00 – 19.30 Jan Inge 
Karlsen 

      

  Dametrimmen 20.00 – 21.00 Brit Anne 
Engebretsen 

Dametrimmen 19.30 – 21.00 Astrid 
Kvangarsnes 

              

Torsdag Fotball 3. og 4. 
klasse 

17.00 – 18.00 Gunn 
Blomstereng 

Alteidet  
Ungdoms-og 
Idrettsforening 
(AUIF) 

17.00 – 19.00 Kjell Ove Lehne 

  Fotball 1. og 2. 
klasse 

18.00 – 19.00 Gunn 
Blomstereng 

      

  Lilleguttlaget BIL  
2009 Gubbetrim 

19.00—20.00 
20.00—21.00 

Tom Hugo  
Ole E. 

      

Fredag       Badderen  
Bygdelag 

17.00 – 19.30 Anne Bårdseth 

  Guttelag BIL 18.00 – 20.00 Jan Inge 
Karlsen 

      

        ”Gubbe-
svømming” 

19.30 – 21.00 Jan Helge Jensen 

AVGIFT VED BRUK AV GYMSAL OG SVØMMEHALL FOR VOKSNE 
Kontaktpersoner for lag/foreninger sender en liste over voksne brukere som har benyttet fasilitetene i løpet av 
høsten 2008/våren 2009 til kulturkontoret. Avgiften skal betales uansett hvor lite eller hvor mye du bruker  
anlegget. De voksne som er med sine barn på aktiviteter skal ikke betale. 
De aktuelle brukerne vil i etterkant få tilsendt en giro på kr. 420,- som skal betales inn til kommunen. Disse  
avgiftspengene  går inn på en egen konto og skal brukes fornuftig slik at de kommer lokalene og brukerne til  
nytte. Pengene havner altså ikke i den store potten for kommunal drift, men er øremerket til dette formålet. 
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SØLVSMYKKER FRA KVÆNANGEN 
Sølvsmykker fra Kvænangen selges. Du kan få kjøpt: 
Belte til herrer, snorslips, knappsølje, ring, armbånd, anheng m/kjede, ørepynt, 
knapper. 
For kontakt ring tlf.: 777 68 187—95 27 08 12  Else Karin Sandbakken 

 
 
 

TILSKUDDSORDNINGER INNEN NATUR OG FRILUFTSLIV  
FOR 2009. 

 
Søknadsfristen for tilskudd etter Miljøverndepartementets Rundskriv T-1/2008 er 
15. desember for de fleste tiltakene. Søknadene sendes via kommunen. Det er 
Fylkesmannen som behandler og eventuelt innvilger søknadene. 
 
Tilskuddsordningene omfatter områdene  
naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern,  
forurensning og internasjonale miljøtiltak. 
 
Det er utarbeidet eget rundskriv og egne  
søknadsskjema. Disse kan fås hos  
kommunen eller hentes fra internett hos Miljøverndepartementet sine nettsider 
(www.regjeringen.no/nb/dep/md) 

TO VIKTIGE DATOER FRA KJÆKAN SKOLE 
 
Bygdekveld/juleavslutning: tirsdag 16. desember.  
Program—se etter oppslag 
 
Juleverksted: onsdag 3. desember. Foresatte kan komme og  
besøke oss (skoletia). 
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BURFJORD BARNEHAGE, AVDELING GULLSTIEN 
 
Nå er barnehageåret godt i gang for store og små. 
En ny avdeling har vært spennende å få. 
Planleggingen startet allerede i vår 
Og utfordringer vi stadig får 
 
Vi takker teknisk for at alt var på plass 
Nymalte vegger, garderobe og lekeplass. 
Alt mulig gøy vi finner på 
Men også litt alvor, med våre åtte små. 
 
Dagene går og snart er det advent 
Voksne og barn venter spent 
Tradisjoner med nisser og juletrær 
Er også ting vi vil lære om hær. 
 
Sist, men ikke minst dere foreldre vi takke må 
Og vi håper på enda flere små 
 

Hilsen fra Stine, Ann Tove, Irene og Tina 

VIKTIGE DATOER I DESEMBER 
FRA KULTURSKOLEN  

 
Nå er høstsemesteret snart på hell, og elevene har lært en god 
del forskjellig som de har lyst til å vise frem til folket. Derfor blir 
det to store og viktige opptredener i desember, foruten spilling 

ved åpninga av julegrana på Julemarkedet den 29.11. 
 
Onsdag 10. desember vil det bli Semesterkonsert/forestilling på Flerbrukshuset. 
Her vil elevene i Kulturskolen underholde hele befolkningen i Kvænangen.  
Se etter oppslag på butikker, skoler, kommunehus og på kommunens hjemmeside. 
 
Fredag 12. desember vil det være ”Syng jula inn” i Sekkemo 
kirke. Her vil kor, korps, solist, konfirmanter og ikke minst alle i 
menigheten lage en fin og stemningsfull førjulskveld for store og 
små.  
Se etter oppslag på butikker, skoler, kommunehus og på kom-
munens hjemmeside. 

 
ORD FOR JULEN: 
 
Den i en søskenflokk som aldri noen gang får mandler julaften, vil, - 
når han en gang kommer til penger, - kjøpe mandler for dem alle. 

Tove Ditlevsen 



 

 

ET LITE RESYME FRA BADDEREN BYGDELAG 
I år har laget vært svært aktive og nå har vi lyst til å fortelle våre sam-
bygdinger hva vi har gjort for bygda vår. 
Vi har sponset Badderen Barnehage med lekestativ til 10.000 kr,  
fotballmål til barne- og gubbe-fotballspillerne på Sørstraumen 1500 kr.  
I sommer ble det arrangert Baddertreff. Det var en flott opplevelse. Takk til alle som var 
med og hjalp til. 
Vi har lagt inn breiband til huset så her kan arrangeres for eksempel møter/kurs o.l. 
Videre så har vi strikke-kafe hver 14. dag (torsdag kl. 20.00 i partallsuker). Der har vi ulike 
aktiviteter som: pjoning, strikking, hekling og troll/nisser som blir laget. Her skulle det være 
noe for en hver smak. 
1. oktober ble Eldredagen markert. Da var alle over 67 år invitert til sosialt samvær med 
middag,kaffe og kaker. Dette var et arrangement for dem som bor sør for Baddereidet. Det 
var en flott dag der det var møtt opp 54 stk. 
I høst så har vi også hatt en kjempedugnad med å forlenge lysløypa vår. Dette har kostet 
oss mange titalls tusen kroner. Tusen takk til alle dere som har jobbet på dugnad med 
både hender, føtter og maskiner.  
Den 1. november ble det laget til fårikål-kafe med stort oppmøte fra både store og små, 
hyttefolk og kvænangsværinger. 
Vi har også sponset Kjækan skole med skolefrukt ut året ca. 3000kr og Badderen  
Barnehage har fått penger til et prosjekt som de har gjennomført med sunt kosthold som 
tema med 700 kr.  
Den 27. november var det nisseverksted for små og store. Da kjøpte bygdelaget  inn noe 
materiale og så tok en med seg litt selv. 
26. desember kl 17.00 skal det være juletrefest for barn her. Da er alle sammen hjertelig 
velkommen. Det hadde vært fint om dere kunne ta med en liten gevinst til åresalget. 
Ellers så har vi kjøpt inn dekketøy til 90 stk. og oppgradert kjøkkenet vårt, så det er blitt 
meget brukervennlig. 
Andre saker vi har arbeidet med er at vi har påtatt oss svømmevakt ordningen etter  
Badderen Idrettslag. 
Men som alle vet så trengs det mye folk for å få til aktiviteter. Er det få som er med så blir 
trykket stort på dem. Derfor så vil vi gjerne ha med flere folk i aktivitetene til laget. Her er 
mye som skjer og her er store og små jobber, alt fra å bake kaker, steke vafler, lage  
plakater og lede aktiviteter.  
Er det noen som har lyst til å lage vinteraktivitet så ta kontakt med Inger-Brith Larsen.  
Vi har satt av 18/4 til Ordarennet, men vi trenger hjelp for å få arrangert det.  
Vi trenger også hjelp til neste års Baddertreff (9.-12. juli). Da er det 10-års jubileum. 
Ta kontakt på tlf. 90 73 80 88 (Inger-Brith Larsen) 
Dersom det er interesse for å låne samfunnshuset i forbindelse med  ulike private  
arrangement, er det mulighet for dette.  

Er det noen som vil låne huset i forbindelse med konfirmasjon så må det 
sendes inn skriftlig søknad før 31.12.08. Det blir loddtrekning. De med 
medlemsskap har første prioritet. 
Dette er litt av det som har skjedd i år og med det så ønsker vi alle  
sammen en GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR. 

 Med hilsen Anne Bårdseth, leder i Badderen Bygdelag. 
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TELEFONKATALOGEN 
 
Dersom det er noen som ikke har fått telefonkatalogen levert 
på døra, så kan dere henvende dere til Servicekontoret på  
Kommunehuset for å få et eksemplar.  
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NYTT FRA JUSTIS– OG POLITIDEPARTEMENTET  

Forbud mot fyrverkeriraketter fra nyttår 2008/2009 

Hvert år blir mange skadet av fyrverkeri. Forrige nyttår økte skadetallene. Raketter 
er oppgitt som årsak i 68 prosent av skadetilfellene. For å hindre skader på helse 
og materielle verdier, blir det nå forbud mot raketter med styrepinne. I tillegg blir det 
forbud mot fyrverkeri som ser ut som leketøy. 

Som tidligere varslet, blir det ikke lenger lov å selge eller bruke slikt fyrverkeri.     
Annet fyrverkeri vil fortsatt være lovlig, som for eksempel effektbatterier, fontener 
med mer, fordi disse anses tryggere i bruk enn raketter med 
styrepinne. De nødvendige forskriftsendringene er vedtatt av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og  beredskap. Forbudene 
omfatter ikke salg til profesjonelle aktører. 

- Vi må redusere skadene etter oppskyting av fyrverkeri, og 
bidra til at  nyttårsfeiringen oppleves som en trygg og god inn-
ledning til et nytt år, sier  justisminister Knut Storberget. På 
bakgrunn av alle rakettskadene etter  nyttårsfeiringer tok han 
initiativ til en evaluering av gjeldende regelverk.  

I 2006/2007 ble 128 personer registrert skadet. Etter nyttårsfeiringen 2007/2008 ble 
det registrert 155 personskader. De fleste skader knyttet til fyrverkeri er overfladis-
ke brannsår, øyeskader og mindre kutt. Men det er også registrert alvorlige øyeska-
der, sterke forbrenninger og ødelagte hender og fingre. Dødsfall knyttet til fyrverkeri 
har også forekommet. I tillegg kommer materielle skader, blant annet som følge av 
branner. 

AKSJON BOLIGBRANN 2008 
 
Julen er høytid – også for boligbranner. For å sette fokus på brann-
sikkerhet i hjemmet, arrangeres Aksjon boligbrann i  
desember. 
Aksjon boligbrann innledes med røykvarslerens dag,  
1. desember. På denne dagen fokuseres det på at alle husstander 
skal ha fungerende røykvarslere og at batteriene skiftes.  
I perioden 2.-4. desember vil ca. 40 husstander i Kvænangen få besøk av kontrollører fra  
brann-/feiervesen.  
Dette er ikke et tilsyn i vanlig forstand, men en ganske enkel kontroll, der vi veileder og  
informerer. For beboerne er dette frivillig om de slipper oss inn når vi ringer på døren. Vi 
legger ikke opp til at hver enkelt boenhet skal varsles i forkant. 
Hvert besøk tar ca. 30 minutter og vil foregå på ettermiddag og kveld med kontroll av føl-
gende forhold: 
• Varsling      •   Slokkeutstyr 
• Elektriske apparater og anlegg  •   Ildsteder og skorstein 
• Rømningsforhold 
 
I tilegg blir det informasjon om viktige forholdsregler for økt brannsikkerhet i hjemmet. 
Kvænangen kommunes brann– og feievesen ønsker alle kommunens innbyggere en riktig 
rolig og fredelig jul og et godt nyttår. 
 

Brannsjefen 
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PÅMINNELSE FRA BRANNVESENET 
Snart jul og årets siste nummer av Budstikka, og i påvente av advents- og julehøytid ønsker vi fra brann-
vesenets side å nå ut med noen påminnelser til kommunens befolkning. 

Desember er den måneden hvor det er flest utrykninger til boligbranner, og i mellom jul og  

nyttår så er det nesten tre ganger så mange utrykninger sammenlignet med en  

gjennomsnittsuke for hele året. 

Levende lys. 
I Europa er nordmenn den største forbrukeren av levende lys pr. innbygger. I noen 
tilfeller kan lysene skape farlige brannsituasjoner. Bruk av vanlige stearinlys og telys 
er en hyppig årsak til brann. Det har vist seg at telys kan flamme opp tilsynelatende 
uten grunn. Hendelsesforløpet beskrives ofte som eksplosjonsartet og med høy  

flamme over hele lysets overflate. 
Den viktigste forholdsregelen vil alltid være:  

Forlat aldri et rom hvor det er et brennende lys!  
Selvslukkende stearinlys. 
Det finnes på markedet lys i spesialvoks som har en innebygget sikkerhetsanordning som gjør at det 
slokker av seg selv.  

Minner også om røykvarslerdagen 1. desember – dagen hvor vi skifter batteri og sjekker at røyk-
varsleren er i orden.  

Røykvarsleren redder liv! 
Det er påbudt med minst én røykvarsler pr. bolig. Du bør ha minst én røykvarsler i hver etasje,  
og én på hvert soverom. 
Sjekk røykvarsleren en gang pr. måned. Bytt batteri én gang i året. 

Med slokkeutstyr kan du slokke en liten brann! 
En brann utvikler seg raskt - med slokkeutstyr kan du slokke brannen i startfasen. 

Det er påbudt med husbrannslange  eller håndslokke-apparat. 

Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig - les bruksanvisningen. 

En husbrannslange skal kunne nå til alle rom i boligen. 

Sjekk at slokkeutstyret er i orden. 

Rask varsling! 
Rask varsling gir rask hjelp. Ring 110 

Når du melder brann:  Si hvem du er og oppgi riktig adresse. 

Ikke legg på telefonrøret før brannvesenet sier at det er greit. 

Nyttårsfeiring…. 
Det blir liksom ikke nyttårsfeiring uten fyrverkeri, som kan være både fint og spennende. Men legg mer-
ke til informasjonen fra justis– og politidepartementet på side 10 om forbud mot fyrverkeriraketter med 
styrepinne. 

 
Husk ! ! ! Vær forsiktig slik at vi unngår branner og personskader. 
 

Kvænangen brannvesen vil med dette ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. 
Brannsjefen. 



 

 

 

12  Kvænangsbudstikka desember 2008   

TELEFONLISTE FOR AKUTT LEGEBEHOV,  
LEGEKONTOR, LEGEVAKT  

OG GARGO SYKEHJEM 
 

AMK Tromsø 113 i akutte tilfeller 
 

LEGEKONTOR 7777 9000 i kontortid 
 

LEGEVAKT 777 69 600 
 

GARGO SYKEHJEM: 
 

Forkontor (Rolf Bjarne Jørgensen)   7777 9026 
 
Sekretær (Kirsti Pedersen)     7777 9025 
 
Rådgiver (Britt Hansen)     7777 9034 
 
Ergoterapeut (Lisbeth Sollund)    7777 9029 
 
Styrer (Matthias Welz)      7777 9027 (47 46 95 10) 
 
Sykestue        7777 9030 
 
—-//—-         7777 9036 
 
Skjermet avdeling       7777 9031 
 
2. etg.          7777 9032 (47 46 95 09) 
 ———————————————————————————— 
Hjemmesykepleien      7777 9028 
Vakt-tlf. hjemmesykepleien 08.00-21.30  47 46 95 07 
 
Psykiatri         7777 9035 
 
Hybelhus        7777 9040 
 
TTPU         7777 9050 
 


