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T-merket vandrerute i Kvænangen 
Alta og Omeng Turlag har merket vandrerute langs den nedlagte  

telefonlinjen mellom Kjækan og Mattisdalen. Traseen er merket med 
steinvarder markert med rød maling. Ruta er merket etter  

Turistforeningens retningslinjer for vandreruter, og er dermed en  
T– godkjent løype. Løypa er 4 mil lang. Alta kraftlag har en liten hytte 

ved Stuevannet (18 km fra Mattisdalen) som er åpen,  
og som kan benyttes av alle.  

I gamle dager ble denne traseen brukt til frakting av malm med rein-
raid og hest, fra gruvene i Kjækan til Kåfjord. Telefonlinja ble satt opp 
på 1920 tallet, under 2. verdenskrig ble den sprengt men ble reist opp 

igjen i 1945. Denne telefonlinja ble nedlagt i midten av 1950- tallet.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Foto: Bernt 
Bakkehaug,  
Alta Turlag 

 
Dette bildet er tatt på markeringen av åpningen lørdag 28.08.2010 
Personene på bildet er stående fra venstre, Karl Kristensen, Alta, Magnus Husby og Therese 
Klausen, Hammerfest, Laila Rasmussen, Alta, Ragnhild Nilsen, Alta, Bjørn Ellefsæter,    
Kvænangen og Leif Hugo Daniloff, Alta. Sittende på huk, leder i Alta Og Omegn Turlag, Jens 
Åge Suhr.  
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JULEMARKEDET 
Blir i år lørdag 27. november på  

Flerbrukshuset i Burfjord. 
Har du lyst til å ha salgsbod der, så ta kontakt med: 

Anne-Mone Boberg på telefon 77768264 
Først til mølla…… 
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HILSEN FRA ORDFØREREN 

Som innbyggere i kommunen, vet vi at det er et 
sikkert høsttegn når Kvænangsbudstikka kom-
mer i posten. Undertegnede har som alle andre 
gjort seg sine tanker om været og sommeren 
som har gått, og konstaterer vel at det beste er 
å begynne å glede seg til neste årstid… 
 
Vi kan likevel si at det har skjedd mye i kommun-
en vår i sommer, og aktiviteten har vært stor med 
arrangementer blant annet i Badderen, Kvænangs-
botn, Spildra, Skorpa, Reinfjord, Meiland og i 
Burfjord. Det er på sin plass å takke de mange ild-
sjelene som bruker fritida si på å gjøre det trivelig 
for andre. Det å jobbe sammen på dugnad og opp-
leve ting i lag, betyr mye for mange av oss, og er 
en av de fordelene vi har ved å bo i små og over-
siktlige samfunn. 
 
I det politiske høstlivet står vi foran store utford-
ringer med budsjettarbeid og videreføring av 
mange av de prosjekter som kommunestyret har 
bestemt skal gjennomføres. Det er spesielt viktig å 
peke på at vi endelig kommer i gang med grunn-
arbeidet for Stormo II og TTPU-prosjektet, og vi 
viser til egen artikkel om dette i denne utgaven. 
For at det nye bygget skal være mest mulig hen-
siktsmessig for de som skal bruke bygget, vil vi ta 
disse med på råd i den fasen vi nå går inn i. Her 
vil Råd for funksjonshemmede få en viktig rolle. 
 
Av andre viktige investeringer, er det meget posi-
tivt at bårerommet på Gargo nå blir ferdig i løpet 
av høsten. Dette er en etterlengtet forbedring av 
forholdene for pårørende og andre involverte, som 
nå vil få nye og pent oppussede lokaler. Her har 
kommunestyret bevilget penger til ombygging og 
nytt båreskap, mens utsmykkingen og de aktuelle 
pyntegjenstander blir finansiert av Emil Paulsens 
gavefond. Gavefondet har også de siste årene stått 
for bevilgninger til nye TV-er og lignende utstyr 
til glede for beboerne. I den neste fasen vil det bli 
gjort forbedringer på utearealet som vil øke      

trivselen for beboere og andre brukere av Gargo-
området. Pengene som blir brukt på dette, gjør at 
vi kan sette i gang tiltak som ellers ikke ville vært 
mulig å finansiere, og styret for gavefondet har 
fått inn mange gode tips til bruk av pengene. Det 
er disse innspillene som danner grunnlaget for det 
som nå blir gjort. 
 
For å få sikret tilgangen til internett og tv-signaler 
til flest mulig av innbyggerne i kommunen, har 
kommunen hatt et fibersamarbeid med Alta Kraft-
lag. Det er fortsatt strekninger som gjenstår, og 
dette arbeidet pågår kontinuerlig. Den siste, store  
avtalen som er inngått gjelder utbygging i området 
fra Kvænangsbotn til Navit, der Fylkeskommunen 
er med og delfinansierer utbyggingen. Det er vik-
tig å takke den enkelte bruker for tålmodigheten, 
da det er mange som føler at de har ventet lenge 
på å bli koblet opp. Jeg kan love at vi fra politisk 
og administrativt hold følger disse prosessene 
svært nøye. Vi har i løpet av de siste årene bevilg-
et til sammen over 6 millioner til fiberutbygging, 
og store prosjekter kjennetegnes ofte av at de tar 
lenger tid enn man skulle ønske, men det viktigste 
er at resultatet blir bra! 
 
Dette var en gjennomgang av noen av de viktige 
sakene vi jobber med, og andre saker som i 
stikkordsform må nevnes, er Verdde-prosjektet/
næringsutvikling, kommuneplanens arealdel, sam-
handlingsreformen og videre arbeid med kvalitet 
og utbygging innen barnehage- og skolesektoren.  
Så gjentar ordføreren oppfordringen om å ta kon-
takt hvis det er noe noen lurer på, og ring gjerne 
på mobilen 40405602. Vi snakkes! 
 

Med hilsen  
 

John Helland 
Ordfører 
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NY TAXI BURFJORD  

 
Kontakt Oskar Pedersen  

Tlf 45499777 
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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:  Anne Berit Bæhr 
 
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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Transporttjeneste  for funksjonshemmede i Kvænangen 
(TT-kort) 

 
Ordningen gjelder personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming med antatt varighet på minst 2 år.  

Funksjonshemmingen må medføre at søker ikke, eller bare med betydelige vanskeligheter,  
kan benytte kollektiv transportmidler. 

Personer som mottar grunnstønad til transport feks drift av egen bil eller trygdebil, blir ikke vurdert i ordningen.  
Troms Fylkesting har vedtatt endringer som medfører strengere kriterier for tildeling av TT-kort.   

Ordningen er lagt til NAV Kvænangen. 
Søknadsfrist: 1. oktober 2010  

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt NAV Kvænangen på tlf. 77 28 55 70 

HEI ALLE MENN I KVÆNANGEN SOM SYNGER!  
 

Voksenkoret trenger dere. Bli med i koret da vel. 
Vi er et relativt nystartet kor med 27 medlemmer, - 9 sopraner, 10 alt og 
8 tenor/bass, så dere skjønner at vi trenger flere mannsstemmer for å få 
det gode fundamentet i bunn.  
Vi har en meget dyktig kordirigent, Sergey Shulga, som loser oss trygt 
gjennom de ulike stemmene. 
Vi har øving hver torsdag fra kl. 18.30 til 20.30 på musikkrommet på  
skolen i Burfjord.   
Å synge i kor er trygt og godt, du har hele tiden folk ved siden av deg 
med samme stemme som deg selv, det er sosialt og vi har en god tone 
oss imellom, og ikke minst så er det veldig gøy når vi får det til å låte bra!  
Det er ingen opptaksprøve, - det er bare å bli med! 
Voksenkoret er et tilbud underlagt Kulturskolen, så vi følger reglementet 
der, og tidsmessig følger vi skoleruta som gjelder for 
Kvænangen. 

 
 

Er du interessert, så ta kontakt med Rita  
på tlf. 40405628 

Ta utfordringen og bli med, - vi kan love deg at du 
skal bli tatt godt vare på!  

Du kommer ikke til å angre! 
 
 

 

 Ny styrer i Badderen barnehage  
 
Mary Ann Andersen er tilbake i Kvænangen, denne gang som  
styrer i Badderen Barnehage. Hun er fra Oksfjord og pendler daglig 
over Kvænangsfjellet. Hun er gift, har 3 voksne barn og to barne-
barn. Hun har i mange år jobbet som pedagogisk leder på  
Sørstraumen barnehage, men har vært borte i et år og jobbet da i 

en barnehage i Nordreisa. Hun ønsket seg tilbake til barnehagen i Kvænangen, og søkte så fort 
anledningen bød seg. Hun sier at hun trives veldig godt med dem hun har rundt seg, både barn 
og de voksne. Hun roser sin arbeidsgiver for ha gode betingelser for å jobbe med faglige  
utfordringer og utvikling i barnehagen. Hun har studert førskolelærerutdanning med mange fra 
kommunen her, og føler dermed en nær og naturlig tilhørlighet til kollegiet i barnehagen.  
Vi ønsker henne velkommen tilbake til oss! 
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Småplukk fra kommunestyrets møte den 30.06.10 
 

Årsregnskap for 2009  ble godkjent. Kommunen fikk et overskudd på ca kr. 1,3 mill. men dette er takket være  
ekstraordinære inntekter. 
 
Årsmelding for 2009  ble gjennomgått. 
 
Låneopptak på ca kr. 1 mill. til investeringsmessig merforbruk og utgifter ifb med pensjon. 
 
Reglement for finansforvaltning  som gir rutiner for plassering av kommunens kapital. 
 
Forskrift for gebyrer for tekniske tjenester  ble revidert. Revisjonen skyldtes oppgradering av forskriften vår slik at 
den skulle harmonere med ny Plan- og bygningslov. Noen gebyrer ble øket, men det henger sammen med at de  
måtte økes for å dekke inn investeringer (iht selvkostprinsippet). 
 
Kommunedelplan for energi og klima  ble vedtatt. Dette er en felles plan for hele Nord-Troms med et bredt spekter 
av tiltak for å redusere CO2-utslippene. 
 
Reguleringsplan Stormo II ble vedtatt. Planen innebærer tomt til nytt TTPU-bygg og boligområde på øversiden av 
nåværende boligområde Stormoveien. 
 
Kommunal medfinansiering av Jøkelfjordveien . Det ble bevilget kr. 500 000,- til dette og det gjelder området ned 
på Nordsiden av Jøkelfjordeidet. 
 
Framtidig investering i barnehage/skole.  Det ble vedtatt at det prioriteres forprosjekt for ny barnehage i Burfjord på 
”Stormo” og at Burfjord barnehage vurderes solgt eller brukes til annet formål. 
 
Reguleringsplan hytteområde Perten ble vedtatt. Hyttefeltet ligger like nord for Kjækan og omfatter 6 nye hytter. 
 
Bredbåndsutbygging indre Kvænangen . Det ble bevilget lån på inntil kr. 300 000,- til videre utbygging fra  
Kvænangsbotn mot Navit og ut til Toppelbukt. 

Ny prest i Kvænangen  
 
Den nye presten Tore Thomassen er nå på plass i Kvæn-
angen. Han er 59 år, er skilt og har tre barn og tre barne-
barn, det fjerde er på vei. Han har en spennende og variert 
bakgrunn, og har både juridisk og teologisk embets -
eksamen, samt økonomisk utdanning. De siste 5 årene har 
han jobbet som tingrettsdommer i Hammerfest. Før den tid 
jobbet han som privatpraktiserende advokat og vikarprest i 
Nord Hålogaland bispedømme. På slutten av 1990 tallet var 
han en periode på Balkan hvor han jobbet som jurist og felt-
prest. Han har også jobbet mange år i oljesektoren.  

Han sier at han tror at det nå er Guds vilje at han skal være prest. Det vil si at han skal tjene Gud 
og mennesker med messer og ellers med praktiske råd og hjelp. Han forteller at han har vært 
sjømannsprest i to måneder på Kanariøyene i sommer, og at han har stor sans for den kirke-
modellen som sjømannskirken driver, nemlig en kombinering av kirke og kjøkken. Han synes det 
er spennende med det flerkulturelle spenningsfeltet som er her i området, både det religiøse og 
etniske. Her er det kulturelle møter på en annen måte enn det som han er vant til tidligere. Det er 
spennende både kulturelt, sosialt og etnisk. For han vil det være viktig å være prest for alle, ikke 
bare for bestemte grupperinger.  Videre forteller han at han i påsken har syklet 250 mil i Frankri-
ke og Tyskland, og  tilbrakte mye tid i det katolske Benedikter klosteret. Der delte han munkenes 
liv, og det synes han var en overraskende positiv erfaring og opplevelse.  
 
Vi ønsker Tore prest velkommen til Kvænangen ! 
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KULTURPRIS FOR 2010  
Kvænangen kommune deler årlig ut en kulturpris til lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort seg særlig 

bemerket innen kulturlivet eller på annen måte har gjort seg fortjent til en slik pris. 
Hvem syns DU bør få denne prisen i år? 
Send inn skriftlig og begrunnet forslag til: 

Servicekontoret, Kvænangen kommune, 9161 BURFJORD 
E-post: post@kvanangen.kommune.no 

Forslag sendes inn i god tid før desember 2010. 
Prisen består av, i tillegg til heder og ære, et innrammet diplom og en sjekk på 5.000,-. 

 
 

HVA ER FRISKLIVSRESEPT? 
 

Frisklivsresepten gir deg tre måneders oppfølging på frisklivssentralen; her kan 
man få hjelp til å endre vaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og  
røyking.  
 
Frisklivsresepten skrives ut av lege, som vil ta en helsesjekk av deg. Resepten har 
en egenandel på kr 300,-. Når du har fått resept, kontakter du frisklivssentralen. 
Her vil en veileder ha en helsesamtale med deg, og dere lager en plan for resept-
perioden. Tilbudene i reseptperioden kan være fysisk aktivitet i gruppe, kostholds-
veiledning, ”Bra mat”-kurs og motivasjonssamtaler. Reseptperioden starter og av-
sluttes med en kondisjonstest og helsesamtale. Legen vil få kopi av resultatene   
etter reseptperioden og du vil få en ny helsesjekk hos lege. Har du fortsatt behov 
for oppfølging kan resepten fornyes!  

 
Høres dette ut som det kan være noe for deg? 
 
Ta kontakt:   
Frisklivssentralen 
v/ Ergo- og fysioterapien 
Kvænangen Kommune 
9161 Burfjord 
 frisklivssentralen@kvanangen.kommune.no 
Tlf: 77 77 90 21/ 77 77 90 29/ 40 40 56 23 
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SØKNAD OM STIPEND 
Søknadsfrist 15 oktober 

 NAVN          ADRESSE 

FØDSELS/PERSONNUMMER      BANKKONTONUMMER 

 
ELEV VED         SKOLEÅRET 
 

 
Under henvisning til reglene i pkt. 5 bes opplyst om du mottar lønn eller annen godtgjørelse under skole-
gangen. Gjør rede for hva slags godtgjørelse. 

 
 
 
 
————   ———————————-   ———————————————— 
dato     underskrift      dato/skolens stempel/skolens underskrift 
 

REGLER FOR TILDELING AV STIPEND: 
1. Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen  
kommune, og som er elev i den videregående skole. 
 
2. Det bevilgede beløp deles i to like deler som fordeles i vår– og høstsemesteret av Utvalg for Oppvekst/omsorg etter innstilling 
fra rådmannen og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. 
 
3. Stipendet tildeles ungdom inntil fylte 25 år i utdanningsåret. Ved avbrudd i utdanningen pga militærtjeneste/siviltjeneste eller 
svangerskap kan stipendet ytes inntil fylte 26 år. I slike tilfeller skal avbruddet dokumenteres. 
 
4. Stipendet tildeles elever som tar utdanning med heltidsstudium av minst ett semesters varighet. 
 
5. Stipendet er ikke behovsprøvd, dog tildeles ikke stipend til ungdom som har fri utdanning eller som hever lønn og/eller mottar 
økonomisk ytelse fra det offentlige under utdanningen med unntak av stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. 
 
6. Søknad om stipend skrives på fastsatt søknadsskjema med bekreftelse fra skolen/utdanningsinstitusjonen. 
 
7. Avslag på søknad om stipend kan ankes innen klagefrist fastsatt i gjeldende lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 
 

Søknad sendes: Kvænangen kommune 
Servicekontoret, 9161 BURFJORD 

 
Merknad: Det er ønskelig fra kommunekassens side at bankkontonummer oppgis for at de tryggere og raskere skal 
kunne sende ut stipendet. Ved utsending over postanvisning tar det ca. 1 uke ekstra, samt dersom blanketten 
blir borte i posten, ytterligere ukers ventetid. 
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Rekrutteringsstipend 2010 høyskolenivå 
Til deg som tar høyere utdanning og da særlig sykepleierutdanning. Nå har du mulighet for å få utdannings
-stipend. Kvænangen kommunestyre vedtok den 23.09.2009 å opprette ny ordning med bl.a. et slikt  
rekrutteringsstipend: 
 
Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne 
ut fra studieretning, og en konkret årlig vurdering av kommunens behov og økonomi. Stipendet er på        
kr. 10 000,- for 1. års utdanning, kr. 20 000,-  for 2. års utdanning og kr. 30 000,- for 3. års- og videre     
utdanning. Stipend gis for ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år. 
Søknadsfrist for tildeling av stipend for 2010 settes til 1. oktober og søknad sendes Kvænangen kommune 
v/kontorsjef, 9161 Burfjord.  
Prioritering av studieretning er: 1) sykepleieutdanning, 2) allmennlærer og 3) vernepleier.  
I søknaden trenger vi kun en kort beskrivelse av hvilken linje/utdanning/evt år av utdanningen du går på.  
 
 

Rekrutteringsstipend 2010 videregåendenivå 
Til deg som går 2. året på videregående skole på linje for helsefagarbeider eller barne- og ungdoms-
arbeider. Nå har du muligheter for å få utdanningsstipend. Kvænangen kommunestyre vedtok den 
23.09.2009 å opprette ny ordning med bl.a. slikt rekrutteringsstipend: 
 
Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på vidergående skole gis stipend på kr.10 000,- til søkere 
som velger helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert 
på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid.  
Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvænangen kommune. 
Søknadsfrist for tildeling av stipend for 2010 settes til 1. oktober og søknad sendes Kvænangen kommune 
v/kontorsjef, 9161 Burfjord. I søknaden trenger vi kun en kort beskrivelse av hvilken linje/utdanning du 
går på.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
HALLO ALLE BARN OG UNGE I KVÆNANGEN!  

Nå er det tiden for å starte planlegginga for UKM (Ungdommens KulturMønstring). Lokalmønstring for Kvænangen vil 
bli arrangert etter nyttår, men det nytter ikke å stille med noe dersom det ikke er planlagt på forhånd. Uansett hva du 

skal stille med, så må du ha tenkt litt, øvd litt, eksperimentert litt og satset litt for å være forberedt og for å få til et 
best mulig ferdig resultat. 

Du velger selv hva du vil delta med: det kan være foto, film, sang, musikk, teater, sketsjer, dans, tegning, maling, 
datakunst, gjøglerier, trylling, husflid, kunsthåndverk, litteratur, dikt, stand-up osv.osv. Det er bare du selv som setter 

begrensningene. 
Alt er lov, så sett fantasien i sving. 

Husk at det er bare du sjøl som kan vise fram akkurat deg! 
Aldersgrensa for å delta er fra ti til tjue år. 

Er det noe du lurer på, så ta kontakt med Rita på mobil: 40405628 eller på mail: 
rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no 
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Anleggsarbeidet starter i Stormo II 
 
 

Etter at kommunestyret i forrige møte vedtok reguleringsplanen for Stormo II-feltet i  
Burfjord, er alle formaliteter nå i orden. Kvænangen kommune kjøpte  for tre år siden  
eiendommen Stormo II, og det ligger  nå til rette for nye TTPU-boliger og flere  
boligtomter i området mellom ”Mælen” og sentralidrettsanlegget.  
Et enstemmig kommunestyre har vedtatt investeringer som gjelder grunnarbeidet i  
området, og har også godkjent et forprosjekt for 10 nye leiligheter i det nye TTPU-
komplekset. 
 
Anleggsstart i september 
-Det første som vil skje, er oppstart av grunnarbeider, sier avdelingsingeniør  for anlegg 
Dag Åsmund Farstad. Det er inngått avtale med entreprenørfirmaet Tormod Kristensen  
Maskin AS i Alta, som skal starte opp i midten av september. 
 -I  første omgang blir det hugget skog, laget tilkomstveier, og vann- og kloakkledning til 
det nye feltet, opplyser Farstad som er kommunens kontaktperson for prosjektet. Bygge-
tiden er satt til ca. 4 måneder. Finpuss og ferdigstilling gjøres sommeren 2011. 
 
 
TTPU- bygg og boligtomter 
I tillegg til nye leiligheter for brukere innenfor TTPU sektoren, inkludert fellesarealer og 
kontorer tilknyttet tjenesten, er det også lagt opp til nye boligtomter i det grunnarbeidet som 
nå skal gjøres.  
-Selve byggeprosjektet med nye, hensiktsmessige TTPU boliger er det viktigste for  
kommunen, sier ordfører John Helland. Denne gruppen av brukere og pårørende, og ikke 
minst de ansatte, har vist stor tålmodighet med situasjonen, og det er derfor ekstra moro å 
komme i gang med arbeidet. Arbeidet med utformingen av selve bygget går nå over i  
hovedprosjektfasen, der utforming av bygget og detaljer omkring byggingen skal  
bestemmes. 
 
Men det er også viktig å kunne legge til rette for nyetableringer i kommunen, og når  
kommunen fikk hånd om dette arealet, er vi veldig glad for at det også kan komme privat-
personer til gode, gjennom tilrettelagte tomter for dem som ønsker å etablere seg i  
kommunen. På den måten får vi også mer for pengene, all den tid 
TTPU bygget uansett ville medført store grunnlagsinvesteringer, til-
føyer ordføreren. 
Ordføreren ønsker også å rose innstillingen til naboene til dette nye,  
store prosjektet.  
-Jeg  synes de som blir naboer til de nye boligene har vist stor  
forståelse for de endringer som må gjøres i terrenget rundt. Dette er et 
stort prosjekt for oss alle, og mye gjenstår, men nå har vi for alvor  
følelsen av å være kommet i gang, avslutter ordfører John Helland. 



 

 

Situasjonsplan for byggefeltet Stormo II 
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”Langs fjordene i Kvænangen” 
 
Har du gått alle turene? Premiekrusene kan hentes på Servicekontoret! 
 
"Langs fjordene i Kvænangen" kart/ klippekort kan kjøpes på ICA og COOP, og beskriv-
er 5 fine turer i Kvænangen. Underveis vil man finne en postkasse med klippetang til å 
merke kortet med, og bok hvor man skriver navnet sitt. Har man gått alle turene får man 
et krus i premie. De som har kjøpt kort og gått alle turene kan levere kortet på Service-
kontoret på kommunehuset og få kruset der. Husk å skriv navn og tlf. nr på kortet før du 
leverer det! Vi kan dessverre ikke sende kruset i posten, man må hente det selv eller få 
noen andre til å gjøre det for seg.  
 
Postene tas inn den 24. september pga start av elgjakt. Har du ikke rukket å gå alle turene, kan du fortsette 
på det samme kortet neste sommer. 
 
Noe du lurer på? Send en mail til frisklivssentralen@kvanangen.kommune.no 

Vannbehandling Sørstraumen 
 
Planlagt bygging av Uv-anlegg på Sørstraumen vannverk med oppstart høsten 
2010 er utsatt til våren 2011. Anbudskonkurransen har vært gjennomført som 
direkte anskaffelser ihht. Forskrift om offentlig anskaffelser. 
På bakgrunn av innkomne anbud, hvor anbudssummene ligger langt over 
terskelverdi for direkte anskaffelse (kr. 500 000,-) har Kvænangen kommune 
valgt å avlyse konkurransen. 
 
Anbudsgrunnlaget vil bli noe omarbeidet, og sendes ut på nytt som åpen 
anbudskonkurranse utlyst på Doffin tidlig på nyåret. 
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Alta Kraftlag har påbegynt utbygging av fibernett på strekningen Kjækan - Kvænangsbotn. Kraftlaget har per i dag strekt en 
fiberlinje frem til Kvænangen Kraftverk. Linja til kraftverket ble ferdigstilt og aktivert i august 2010. Denne fiberlinja er en del 
av stamnettet, altså  en av ”hovedveiene”, i fibernettet og det er ikke mulig å koble til nye fiberkunder direkte på denne linja. For 
at kunder i området skal kunne kobles opp mot fibernettet må det derfor bygges ut et aksessnett/kundenett med fiberlinjer som 
kan strekkes helt inn til den enkelte husstand med tilhørende elektronikk og utstyr. 
 
Alta Kraftlag vurderer nå en videre utbygging på strekningen Kjækan – Kvænangsbotn. Før det kan tas en videre avgjørelse 
hvorvidt, og eventuelt når, en slik utbygging kan igangsettes, trenger vi oversikt over interessen for fiber blant beboere og  
hytteeiere i området. Kraftlaget ønsker derfor tilbakemelding fra potensielle fiberkunder i nevnte område. Interessemeldingen 
må inneholde navn, adresse/gårds- og bruksnummer, telefonnummer og eventuelt mailadresse. Det er også ønskelig med en  
tilbakemelding på hvilke typer tjenester den enkelte kunde kunne tenke seg å bestille via fiber fra Kraftlaget. Svarfrist 
10.oktober 2010. Kraftlaget vil komme med informasjon til berørte parter så fort som mulig etter gjennomgang av mottatte  
interessemeldinger. Interessemelding kan meldes via: 

                                             • Telefon: 78 45 09 00 
                                             • Mail: fiber@altakraftlag.no  

                      • Hjemmeside: : www.fiber.altakraftlag.no/meldintr.jsp   
                                                          (merkes ”Kvænangsbotn” i merknadsfeltet) 
 
Kunder med spørsmål må gjerne ta kontakt med markedsavdelingen på Alta Kraftlag på telefon 78 45 09 00. 



 

 

Ny ligningsverdi på boligeiendommer 
 
I forbindelse med ny likningsverdi på boligeiendommer, jfr. henvendelse fra skatteetaten, 
vil kommunen komme med en nærmere presisering om hva som regnes som fritidshus/
hytte og hva som regnes som sekundærbolig, jfr. avsnittet om andre boliger i skatteetatens 
orientering om ny likningsverdi på boligeiendommer. 
 

Andre boliger: 
I tillegg til den boligen hvor skatteyterne har adresse i folkeregistret, er det mange som har hytter og fritidshus. 
Hvis fritidshus/hytte er registrert som fritidshus/hytte så kommer ikke disse inn under den nye ordningen for ny 
likningsverdi på boliger. Øvrige hytter og fritidshus regnes som sekundærbolig og det skal sendes inn opplysninger 
om disse boligene også. 
  
Som hytte/fritidsbolig regnes alle bygg som er søkt og godkjent oppført som hytte/fritidshus eller bygg som er god-
kjent fradelt som hytte/fritidshus. 
  
Som sekundærbolig regnes øvrige hytter og fritidshus. Dette gjelder bl.a. også boliger som er bygd som bolig, selv 
om de blir brukt som fritidsbolig og i avgiftssammenheng følger de samme avgiftene som for fritidsboliger. 
  
Kommunen har en meget restriktiv holdning i forhold til å godkjenne boliger som fritidsbolig, dette gjelder også 
dersom boligen er den eneste boligen på vedkommende eiendom. Unntak kan vurderes for boliger uten fast veifor-
bindelse og derfor ikke vil være aktuell som ordinær bolig i framtida. 
  
En eventuell søknad om bruksendring er belagt med et saksbehandlingsgebyr på kr. 2.480,- og skal sendes skriftlig 
til: Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 
  
Feil på opplysninger om eiendommer i henhold til matrikkelen, jfr. matrikkellovens § 26 bes sendt skriftlig til: 
Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 
  
Matrikkelloven finner du her: 
Matrikkellova. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) (2005-06-17)LOV-2005-06-17-101 

 Spørsmål kan en få svar på ved å ringe 800 80 000 eller oppsøke nærmeste skattekontor. Det er også mulig å finne 
svar på spørsmål på www.skatteetaten.no 

HAR DU BRUKTE FRIMERKER? 
 
 
Tubfrim ble etablert i 1928 på Nesbyen og er i dag eid av Nasjonalforeningen for folkehel-
sen. Det er en bedrift som samler inn brukte frimerker, alle typer telekort, prospektkort og 
andre ting av filatelistisk verdi. Dette blir solgt videre til samlere og handlere i inn- og ut-
land. Overskuddet av arbeidet går til helse- og trivselstiltak for funksjonshemmede barn og 
unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. 

 
Kvænangen kommune mottok i vår en henvendelse fra Tubfrim med spørsmål om å være med i en ny ordning der 
kommunene setter opp en postkasse slik at innbyggerne kan avlevere sine brukte frimerker der og at kommunen 
tar seg av innsending når denne er full. Dette syns vi var et positivt tiltak for å hjelpe til i det viktige arbeidet  
denne organisasjonen driver og vi har derfor satt opp en postkasse for innsamling av brukte frimerker på service-
kontoret. 
 
Økt inngang på frimerker vil igjen øke overskuddet for Tubrim, som i neste omgang 
gir større bidrag til tiltak for funksjonshemmede barn og unge der organisasjoner 
også i vår kommune kan søke om støtte. 
 
Start med å samle på brukte frimerker så vi får kassen full på rekordtid! 
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Markering av 
”ELDREDAGEN 2010” i Kvænangen 

Invitasjon og påmelding 
 

Eldredagen blir markert over hele landet den 1. oktober. 
Vi vil også markere den her i vår kommune,  

og vil med dette invitere ALLE  eldre i Kvænangen til en  
GRATIS sosial sammenkomst med middag, kaffe og kaker  

på Kvænangen Flerbrukshus   

FREDAG 1. OKTOBER kl. 17.00. 
På grunn av maten må vi vite hvor mange som kommer, så derfor setter vi  

påmeldingsfristen til mandag 27. september.  
Påmelding skjer til Sonja Henriksen på telefon: 413 11 492 innen 27. september.  

Er du 67 år eller eldre og har lyst til å bli med på dette, - ta kontakt innen fristen  
og meld deg på. Dersom din ektefelle/partner er under 67 år,  

så kan du selvfølgelig også melde på han/henne. 
 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG MARKERING AV  
ELDREDAGEN 2010 I KVÆNANGEN 

Husk påmeldingsfristen…….. 
 
 

Med vennlig hilsen  
for arrangementskomiteen  

Sonja Henriksen (41311492  

Høstord på norsk, 

kvensk og samisk  

El g   - hir v i- e a l g a   

Potet– pottu– buđet  

Tyttebær- puola– 

jokŋa  

Fjellrype– kieruna- 

 giron 

H øst f a r g e r -

r u sk a  - r u šk i   

S o pp– s i e n i - gu o ppa r   

S ko l e - ko u l u - s ku v l a  

Landbruket sliter i Troms  
Mange bønder i Troms har opplevd store vinterskader og 
betydelige avlingssvikt i år. Fylkesmannen i Troms opp 
lyser at de største skadene er i Midt-Troms. I dette området 
var det store vinterskader, sen vår gjorde at det tok lang tid 
å få reparert skadene. Dette fikk betydelige konsekvenser 
for avlingene i sommer. Været i sommer har ikke gjort  
situasjonen bedre. Man har opplevd at det gikk nærmest 
direkte fra tele til frost, sier fylkesagronom Marianne Vileid 
Uleberg.    
 
Sauebonde Kenneth Isaksen i Badderen forteller at det i 
sommer har regnet så mye at sådd jord har blitt til gjørme 
enkelte plasser. Det har blant annet ført til at han har fått 
noe mindre gress enn normalt. Han begynte med slåtta i 
august, og sier at han aldri før har opplevd at slåtta har vært 
så sen.                                                                                                                      
 
Regionrådgiver for Nord-Troms Steinar Salo, kan bekrefte 
at det i Nord-Troms har gått rimelig greit i forhold til Midt-
Troms. Så langt fylkemannen har registrert, har det ikke 
vært betydelige vinterskader på eng i Kvænangen, og det 
har heller ikke kommet inn rapporter for betydelige avlings-
skader så langt.  Enkelte bruk har opplevd avlingssvikt i 
større eller mindre grad, sier Steinar Salo. Ved betydelige 
skader oppfordres de av gårdsbrukerne som ikke har meldt 
inn skadene om å gjøre det og få disse registrert. Søknads-
fristen er 31.oktober, og  det er krav om 30 % i egenandel. 
Landbruks– og matdepartementet (LMD) har bevilget ekst-
ra midler til landbruket i Troms og har blant annet doblet 
satsene for utbetaling for avlingskader.  
 
Søknadsskjema finnes på www.slf.dep.no/erstatninger 

Regn-              

sattat-arvi  

Høst– syksy- Čakča  


