
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvænangen folkehelse har følgende trimtilbud: 
 
Seniortrimmen 
Mandag + torsdag kl. 12.00-13.15.  
Oppmøte på Flerbrukshuset i Burfjord. 
 
Frisklivstrening 
Mandag kl. 13.30-15.00 
Onsdag kl. 13.30-15.00 
Fredag kl. 13.30-15.00 
Oppmøte på Flerbrukshuset i Burfjord. 
 
Intervalltrening utendørs 
Tirsdag kl. 18.00-19.30 
Torsdag kl. 18.00-19.30 
Oppmøte i skolekrysset, og vær kledt for vær og vind. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Onsdag 11.12 kl. 17.30 Bygdekveld og 60 års jubileum på Kjækan 
skole.  

Fredag 13.12 kl. 
18.00 

Semesterkonsert/forestilling på Flerbrukshuset i 
Burfjord. Arr. Kulturskolen. 

Søndag 15.12 kl. 
18.00 

Julekonsert i Sekkemo kirke v/ Kirkekoret, 
Karin Meilandstind, Etto og Wilma Huizenga. 

Onsdag 18.12 kl. 
18.00 

Bygdekveld på Kvænangen barne-og 
ungdomsskole. 

Tirsdag 24.12 kl. 14.30 
Tirsdag 24.12 kl. 16.00 

Familiegudstjeneste i Burfjord kirke. 
Familiegudstjeneste  i Sekkemo kirke. 

1. juledag kl. 11.00 
2. juledag kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste i Sekkemo kirke. 
Høytidsgudstjeneste i Burfjord kirke. 

Fredag 27.12 kl.  
17.00 

Juletrefest i Badderen Samfunnshus. Arr. 
Rideklubben (Veronica Olsen tlf. 45216793) 

Lørdag 28.12 kl.  
12.00 

FIFA-turnering (playstation) på Flerbrukshuset i 
Burfjord.  Arr. Fotballgruppa. 

Lørdag 28.12 kl.  
22.00 

Romjulsfest på Flerbrukshuset i Burfjord. Arr. 
Fotballgruppa. 

Minner om at Kvænangsbudstikka kommer ut kun 2 ganger i året, og ikke 4 ganger som tidligere. Vi vil 
derfor oppfordre til å hente skjema o.l. (som tidligere var en del av budstikka) på Servicekontoret på 
 Rådhuset, eller bruke kommunens hjemmeside www.kvanangen.kommune.no. 
Vi ønsker alle en fredfull og velsignet julehelg 

Hva skjer i Kvænangen i vinter? 

Sangstund på Gargo  
sykehjem 
Hver 1. torsdag i mnd. kl. 
17.00 under ledelse av Åse 
Johansen og Saxe Edvard-
sen. Alle ønskes velkom-
men til en hyggelig 
    sangstund. 

Ønsker du å trene step/aerobic/
styrketrening? 
 
Møt opp på Flerbrukshuset i Burfjord. 
 
Mandager kl. 18.30-20.00. 
Onsdager kl. 18.00-19.30 
 
Arr. Kvænangen folkehelse 

Nyttårsaften 
 
Avslutningen på  
Kvænangens 150 års 
jubileum blir feiret med 
oppskyting av  
fyrverkeri på nyttårs- 
aften kl. 18.00 ved  
Flerbrukshuset i  
Burfjord.  
 
Det er Byggtorget i  
Burfjord 
(Materialhandelen) som 
sponser store deler av 
dette fyrverkeriet og de 
vil i tillegg stå for opp-
skytingen. Ordfører Jan 
Helge Jensen vil også si 
noen ord ved denne 
anledningen.  
 
Vi håper så mange som 
mulig møter opp til en 
fin avslutning på  
jubileumsåret.  
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Hilsen fra ordfører           Side 2 Kvænangens 150-års jubileum av Jan Isaksen, leder i jubileumskomitèen  
Jubileumsåret går mot slutten, og tida er inne for et tilbakeblikk.Komiteen som fikk i  
oppdrag å markere jubileet, fikk ikke et ferdigtømret mandat om hva og hvordan jubileet 
skulle markeres. Men valget av de enkelte komitemedlemmene indikerte et historisk og 
kulturelt løp gjennom 150 år, fra 1863 og fram til i dag. Med dette som utgangspunkt  
snekret vi i hop et arrangementsopplegg med ulike temaer som vi etter beste evne har for-
søkt å gjennomføre i løpet av jubileumsåret.                                                                                                                
 
På det første møtet i september 2012 hadde vi en idemyldring, med et stipulert kostnads-
overslag. Allerede da forsto vi at et nytt opplag av bygdeboka ikke lot seg realisere på den 
korte tida, og med de midlene som vi hadde til disposisjon. Også ønsket om et opptrykk av 
heftet om evakueringa og gjenreisninga måtte vi legge bort. Et hefte med folkelivsskildring 
fra Stajord falt bort underveis. Det siste ga økonomisk rom for en kortfilm fra jubileumsåret 
som blir ferdigstilt ved disse tider. Utover dette har vi i hovedsak fulgt de temaene som 
kom fram på vårt første møte, og som kommunestyret hadde som bakgrunn for sin  
bevilgning til formålet. 
 
De ulike arrangementene ville ikke latt seg gjennomføre uten medvirkning fra  
enkeltpersoner og lag og foreninger; Kvænangen Qven- og Sjøsameforening ved  
arrangementet i Kvænangsbotn, Seglvik Vel ved arrangementet ute i Seglvik, Kvænangen 
Sameforening ved arrangementet i Kjækan, Spildra Husflidslag og utflyttede  
skorpaværinger ved kirkehelg på Skorpa, Nord Troms Museum for samarbeid og gratis 
arbeidshjelp i forbindelse med fotoutstillingen på Kulturhuset, Burfjord Idrettslag for  
jubileumsarrangementet på Kulturhuset, og grendeutvalgene på Alteidet og Sørstraumen for 
sine bygdearrangementer. En hjertelig takk til alle dere! Takk også til alle de som velvillig 
stilte opp på arrangementet på Kulturhuset, og som medvirket til å gjøre denne kvelden 
minneverdig! I størst mulig grad har vi holdt oss til lokale aktører når det gjelder foredrag 
og underholdning. Delvis har vi innenfor komiteen maktet å gi noe tilbake, både i form av 
foredrag og kulturelle innslag produsert og bearbeidet av kultursektoren. Men i enkelte til-
feller måtte vi hente inn nødvendig ekspertise ved noen av våre arrangementer. Hjertelig 
takk til alle som har bidratt, både med foredrag og med 
velvillige supplementer om historiske forhold! 
 
Våre arrangementer hadde blitt fattigere uten deltakelse av 
de spesielle gjestene som kom og deltok i vårt jubileum. 
Statssekretær Ragnhild Vassvik Kalstad foretok             
avdukingen av kvenmonumentet i Kvænangsbotn. Same-
tingsrådene Marianne Balto og Vibeke Larsen avduket mo-
numentene over to samiske pionerer,  Forts s. 10 
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           Side 8  
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Avduking av minneplate for  
Anders Bæhr (Storbukt i Kjækan) 

Kvænangen kommune ønsker alle innbyggere og samarbeidspartnere 
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MED FORTIDA SOM UTGANGSPUNKT FOR  
FREMTIDA 
 
Året 2013 har vært et svært begivenhetsrikt år for  
Kvænangen. Kommunen har vært i bursdagsmodus 
stort sett gjennom hele året, men det synes jeg vi må få 
lov til å være all den tid vi har feiret vår 150 års dag. 
 
Vi har vært opptatt av å markere dette på en positiv 
måte, gjennom å ha hatt fokus på hendelser og personer 
som har vært med på å sette sitt fotavtrykk på  
kommunens historie. Det har vært et stort register å ta 
av, så valgene har helt  sikkert ikke vært så enkle for 
komiteen. 
 
Vi har gått opp sporene til dit den kvenske og den  
samiske bosettingen kom først, markert kirken og hva 
det læstadianske har betydd for fjordfolket, samt  
trukket frem i dagen noen enkeltpersoner som har satt 
merke etter seg og sitt engasjement i sin samtid.   
Blikket har også vært rettet mot hendelser av svært stor  
betydning også på andre kontinent. Hunden Balto og 
Gunnar Kaasen sin heltemodige innsats vil for alltid 
være en historie skrevet med stor skrift i  
historiebøkene. Krigshistoria og hver bygd sine  
særegne tidsepoker har også vært en del av den 
spennende reisen gjennom tida. 
 
Som ordfører har jeg vært tilstede på de aller fleste av  
arrangementene. Det har bidratt til at jeg kjenner min  
kommune mye bedre nå, og det har også avdekket hvor  
relativt lite jeg visste om den og dens historie før  
jubileumsåret. Jeg tror at det som er sagt om at det å 
kjenne fortida gjør en bedre i stand til å møte fremtida 
er en klok måte å se nytten av et slikt jubileum på. Jeg 
vil her benytte anledningen til å takke alle som har  
bidratt slik at jubileumsåret er blitt en uforglemmelig 
reise gjennom tida. En spesiell takk til  
jubileumskomiteen som har ført oss gjennom historien 
på en måte som har gjort oss bedre i stand til å forstå at 
nåtida er en konsekvens av fortida. 
 
Under hovedmarkeringen på Kulturhuset hadde vi  
gleden av å ha besøk av Fylkesmannen. Med sin  
tilstedeværelse fikk vi anerkjennelse for den positive 
betydningen markeringen har hatt på vår kommune. 
Under sitt besøk fikk han servert skuespill, historier og 
urfremføring av vår «Kvænangshymne». Et  
arrangement som vi kan være stolte av, noe som også 
Fylkesmannen ga klart uttrykk for i sin tale.  
 

Vi nærmer oss nå jul og et nytt år. Når Budstikka leses 
er vi allerede et stykke ut i advent. Skinn fra lykter og 
stemningen en værer når nå høytidene nærmer seg,  
lyser opp denne  
mørkeste tida i året. Det gamle er i ferd med å ebbe ut, 
og et nytt står klar med sine «blanke ark og  
fargestifter». La oss bruke disse på en måte som gir oss 
Kvænangsværinger et enda bedre omdømme. 
 
 
Jeg vil ønske alle en God Jul og et Godt Nytt År med 
noen linjer fra Trygve Hoff sin «Nordnorsk Julesalme». 
Linjer som jeg tror vi fjordfolk kan kjenne oss igjen i: 
 
Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge 
og bor. Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og 
karrig jord. Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med 
evige ord, husan og fjellet og vannet og folket som leve 
her nord. 
 

Jan Helge Jensen 
Ordfører 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   11 Kvænangsbudstikka 

Et lite portrett av vår nye administrasjonssjef 
 
Kan du fortelle oss litt om deg selv? 
Ja, navnet er altså Frank Pedersen.  Jeg er 56 år og har jobbet som  
administrasjonssjef i Kvænangen siden 25. august i år.  Opprinnelig er jeg fra 
Oslo, men jeg flyttet derfra etter at jeg ble skilt for mange år siden.  Jeg har en 
sønn på 24 som studerer i Trondheim og en datter på 20 som bor i Oslo.  Den 
siste jobben min var som rådmann i Nore og Uvdal kommune i Buskerud og før 
det var jeg i nabokommunen Rollag. Og hvis noen har funnet ut at 25. august 
falt på en søndag i år, så er det helt riktig.  Regionrådet hadde møte på Spildra 
og båten dit gikk søndag kveld.   
 
Tidligere har vi hatt rådmenn, men nå har vi fått en administrasjonssjef.  
Kan du forklare oss forskjellen? 
Forskjellen er vel mer i navnet enn i gavnet, og kommunestyret har bestemt at 
Kvænangen kommune skal ha en administrasjonssjef. Den mest brukte  
betegnelsen er rådmann, men i noen kommuner bruker en altså 
«administrasjonssjef».  Det som kan være litt vanskelig, er vel helst at 
«administrasjonssjef» kan brukes på mange ulike typer stillinger mens 
«rådmann» bare brukes om lederen for kommunens administrasjon. Foreløpig 
vet jeg om en annen kommune i Troms som har administrasjonssjef. 
 
Hvorfor valgte du å søke jobb i Kvænangen? Jeg tenker at det er langt unna der du har oppholdt deg til nå. 
Jeg er nok av den typen som liker meg nesten uansett hvor jeg er så lenge det er interessante og utfordrende oppgaver.  Det jeg 
likte best med Kvænangen, var den holdningen som går ut på at vi skal tenke praktisk og fleksibelt og ikke gjøre alt så innviklet 
som det blir gjort mange andre steder.  Og sånn må det vel være i en liten kommune; Vi skal ha grunnleggende orden og  
ryddighet, men er nødt til å omstille oss når oppgavene tilsier det. Og i forhold til reisetid til Oslo og Østlandet, er Kvænangen 
faktisk ikke så usentralt som mange vil ha det til.  
 
Hva gjør du i fritida? 
Tidligere var jeg som regel på farten i helgene for å treffe familie og venner som bodde for langt unna til at jeg så dem midt i 
uka. Jeg tenker jeg må legge litt om på den vanen nå.  Ellers skulle jeg vel ønske at jeg kunne si at jeg tilbringer all ledig tid ved 
et styrkeapparat eller på fjellet, men det er ikke helt sant. Jeg bruker nok mindre tid på romaskin og crosstrainer enn på PC og 
TV, for å si det sånn.  Men jeg liker meg utendørs.   
 
Har du noen særlige hjertesaker? 
Ja, jeg har klokkertro på et levende og aktivt lokaldemokrati der vi skal ledes av våre egne folkevalgte politikere.  Som leder for 
alle virksomhetene i kommunen kan jeg ikke foretrekke en sektor framfor de andre, men med de utfordringene Kvænangen har, 
tror jeg vi vil tape stort dersom vi ikke fortsetter å satse på barn og unge. 
 
Men er det så sikkert at vi kommer til å bestå som egen kommune? 
Kanskje ikke helt sikkert nå som kommunesammenslåinger og kommunestruktur skal opp til ny debatt.  Da er det kanskje ikke 
lenger opp til oss som bor her eller våre lokalpolitikere å bestemme hvor kommunegrensene skal gå, men det aller viktigste må 
vel være at Kvænangen-samfunnet fortsatt skal være et godt sted å bo og jobbe, og at brukerne våre fortsatt skal få gode tjenester. 
 
Har du vært på Facebook og sett litt på hva som blir diskutert i kommunen vår? 
Jeg er ikke på Facebook som egen bruker, men har orientert meg litt rundt omkring.  Det er veldig bra at så mange er engasjert i 
lokalsamfunnet og hvordan vi har det.  Sjøl må jeg være litt forsiktig i sånne diskusjoner fordi min lojalitet skal være 100 prosent 
mot kommunestyret, og da kan jeg fort vimse meg inn i diskusjoner og bli misforstått.  Så finnes det naturligvis noen svært få 
som bruker ytringsfriheten til å sende ut negative og feilaktige beskrivelser og karakteriseringer av andre, også av ansatte i  
kommunen. Administrasjonssjefen må tåle mye personlig, men jeg kan ikke skjønne vitsen med en del av det jeg har lest om 
andre.  
  
Treffer du mange som vil snakke med deg eller som har et ærend på kommunehuset?  
Egentlig ikke så veldig mange.  Jeg synes jeg har blitt godt mottatt og at folk helst snakker med meg om helt vanlige ting som det 
er naturlig at en snakker med nye innbyggere om.  Noen få ønsker å ta opp gamle saker eller å gå omkamper om ting som ligger 
bak oss, og da må jeg ta på meg byråkratmaska og be om å få fakta som passer bedre i en skriftlig sak enn som en prat over      
frysedisken i butikken. 

Vi ønsker Frank velkommen til Kvænangen, og lykke til i jobben som administrasjonssjef i kommunen vår.  
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Varsling 24 - talemelding via telefon 
Kvænangen kommune har tatt i bruk et nytt system for å kunne varsle våre abonnenter som 
står tilsluttet kommunal vannforsyning, dette ved ulike hendelser. Hendelser kan være arbeid 
på nett, uforutsette hendelser som fører til brudd/ driftsforstyrrelser i leveranse, varsling om  
kokepåbud mm.  
 
Hos oss baseres dette på at innbyggere i et forhåndsdefinert område varsles etter en kobling 
mellom matrikkel (Statens kartverk) og 1881. De som har mobiltelefon får en tekstmelding, og 
de som står oppført med fasttelefon får en talemelding. Ved en varsling (kartvarsling) blir alle innbyggere i et  
geografisk område varslet.  
En innbygger er en person (eller en bedrift) som bor på en adresse innenfor det definerte området. Innbyggeren  
behøver altså ikke å eie eiendommen. Det kan være en leietaker.  Det som er avgjørende er at korrekt adresse og 
telefonnummer er oppført i Opplysningen 1881.  
 
Dette gjelder også hytte- og fritidseiendommer med påstående bygninger tilsluttet kommunal vannforsyning.  
Ved varsling av hjemmelshaver må det være match mellom eiers navn og postnummer i Matrikkelen og 
Opplysningen 1881.  Det betyr at en person som bor i Bergen, har hytte el. bolig i Kvænangen, vil bli varslet  
dersom vedkommende er oppført med samme navn og bostedsadresse i Matrikkelen og i Opplysningen 1881. 
Personer som har flere mobilabonnement/mobilnummer vil bli varslet på alle nummer som er oppført i  
Opplysningen 1881. 
 
Ved å gå inn på internettsiden  http://www.varslemeg.no/  finner du informasjon om din adresse og telefonnummer 
er korrekt oppført slik at du blir varslet.   

Forts. fra forsiden …...henholdsvis i Seglvik og Kjækan. Biskop Per Oskar Kjølås kastet glans over kirkehelga på 
Skorpa, og fylkesmann Svein Ludviksen møtte fram i egen person på jubileumsforestillingen i Kulturhuset. Takk til 
dem alle! 
 
Til tross for et romslig budsjett fra kommunen, skjønte vi tidlig at eksterne midler kunne bli nødvendig. 25.000,- 
kroner fra Den kulturelle spaserstokken gjorde sitt til at vi klarte å gjennomføre samarbeidsprosjektet med museet 
med en billedutstilling fra den gamle Kvænangen. Her gjenstår det å utvide billedtekstene med noen linjer før  
utstillingen overlates til gamlehjemmet. Takket være bidrag fra de kommunale næringsfondene på 20.000,- kroner 
kunne vi trøstig gå i gang med filmprosjektet. Sametinget støttet arrangementene knyttet til de to samiske pionerene 
med 14.000,- kroner. Mens Alta Kraftlag støttet jubileumsarrangementet på Kulturhuset med 15.000,- friske kroner. 
Hjertelig, hjertelig takk! 
Gjennom enkelte av våre arrangementer har jubileumskomiteen ønsket å synliggjøre at vi har en ikke altfor fjern 
forhistorie med tre språk og tre ulike folkegrupper; norsk, samisk og kvensk. Vi har også hatt som en av våre  
målsetninger at noe ”handfast” skulle komme ut av jubileet, noe som kunne videreføres til etterslekten. I en slik  
sammenheng nevnes minnesteinene over kvensk bosetting og over Anders Larsen og Anders Bær, bildet over Alas-
kahelten Gunnar Kaasen med sin hund Balto, utstillingen av bilder fra den gamle Kvænangen, samt en  
nykomponert Kvænangshymne. Vi har også sparket ballen over til Kvænangen kommune når det gjelder å få skiltet  
veinettet på tre språk, samt å ta hensyn til vår kulturarv og vår historie når kommunens innbyggere skal få en mer 
presis postadresse. 
 
På vegne av jubileumskomiteen benytter jeg anledningen til å takke Kvænangen kommune for den tillit som ble gitt 
oss. Jeg håper vi har vært tilliten verdig, og at vi har maktet å gi noe tilbake. Ikke bare øyeblikkets moro, men også 
noe som har gitt dypere innsikt i vår kulturarv og i vår 150-årige historie. Kanskje noe som har manet til ettertanke 
hos kommunens innbyggere. Lenge leve gamle Kvænangen! 

Treningsstudio på Sørstraumen 
Vi har den glede å fortelle hele Kvænangen kommune at Treningshagen har stiftet styre, og målet er å åpne dørene i løpet av 
desember. Du finner det nye studioet i Kvænangshagen Verdde på Sørstraumen. Det har vært en real dugnad for å få i stand 
lokalet, og ikke minst få finansiert treningsutstyret. Det har blitt solgt lodd, holdt kafè og kronerulling for å få dette til. Det står 
ikke på velvilje! Nå er snart det meste på plass og vi gleder oss til å ta Treningshagen i bruk! I styret sitter Aud Tove  
HaalandTømmerbukt, Arne Karlsen og Mariann Larsen,  og vara er: Hans Eirik Isaksen og Bente Olsen. 
Vi håper enda på støtte fra lag og bedrifter, så vel som privatpersoner for å få endene til å møtes. Støtte kan betales inn på  
konto 47402703934, merk med: Sykler til Treningshagen. 
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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:  Frank Pedersen 
 
Redaktør:  Cathrine Torvund 
 
Redaksjonskomité:  Hans Jørgen Emaus 
 Trine Sølberg 
 Lillian Soleng  
 Bernt Mathiassen 
 Rita B. Pedersen 
 
Utgivelse i juni og desember.  
(Forbehold om endringer.) 
Frist for innlevering av stoff er 10. måne-
den før. 
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Hei alle skivenner 
Skigruppa er allerede i full gang med skisesongen 2013 – 2014. Denne  
vinteren har vi 2 aktive seniorløpere som skal representere 
klubben og vår kommune gjennom vinteren. Vi har også noen 
aldersbestemte løpere, og ønsker dem alle lykke til med  
sesongen. 
 
For de yngste løperne er treningen i full gang. De trener to  
dager i uka. Fra nå av preparerer vi lysløypa fast, og lysene vil være mulig 
å tenne fra kl. 17.00 til 22.00 
Etter jul kommer vi også i gang med onsdagsrennene. Løype til Badder-
eidet vil bli oppkjørt utpå nyåret så snart forholdene tilsier det. Håper så 
mange som mulig ønsker å benytte seg av løypenettet.  
 
Denne sesongen vil vi være arrangør av det tradisjonelle Burfjordrennet 15. 
mars. Her håper vi på mange ivrige løpere og tilskuere.  
 
Skigruppa har gjennom året noen faste arbeidsoppgaver som gir oss inntekt 
til klubbkassa. Dette er blant annet varetelling, loddsalg og julemarknaden. 
Det er viktig at flest mulig er med og hjelper til med disse oppgavene, det 
er nyttige penger for å drifte anlegget og aktivitetene. Skigruppa ønsker 
gamle og nye bidragsytere velkommen til å gjøre en innsats for  
fellesskapet.  
 
Så vil vi til slutt takke alle våre sponsorer og alle som har hjulpet og støttet 
oss med diverse oppgaver i tiden som har gått.  
 
God jul og tusen takk til dere alle! Førjulshilsen fra skigruppa. 

BYGDEKVELD PÅ KVÆNANGEN BARNE—OG UNGDOMSSKOLE 
Onsdag 18.desember kl.18 går den tradisjonelle bygdekvelden av stabelen på Kvænangen barne- 
og ungdomsskole. Det blir underholdning i gymsalen med blant annet Luciatog, 
sketsjer, sanger, tenning av lys med mer. På formingsutstillingen vises produkter som 
elevene har laget. Fine premier loddes ut. Du kan kjøpe kaffe, kaker, brus og pølser 
av elevene i 10. klasse. Elevene vil bidra til at du får den gode julestemningen.  
Alle er hjertelig velkommen!                                                            
Kjetil Tunset, rektor 

Hilsen fra TU 

TU står for tjenester for utviklingshemmede. For et år siden flyttet vi inn i et helt nytt bygg 
som har fått navnet Furutoppen. Her er det 12 leiligheter + et fellesareal.  
Vi valgte å utsette åpningen til 6. november i år, for at beboerne skulle bli trygg og få en 
hjemfølelse. 
Denne dagen ble markert med lunsj for «brukerne» våre og deres pårørende. Ordfører Jan Helge var også her og 
holdt tale og ga oss et kjempeflott bilde i gave fra kommunen. Det var masse folk innom for å se hvordan vi har fått 
det her. Det ble servert kaffe, saft og nydelige kaker. 
Tusen takk til alle som kom.  
Tusen takk til alle som hjalp oss under flyttingen og få på plass alt (data, hjelpemidler, bilder mm) 
 
Oss i Furutoppen 

ORIENTERING OM STARTLÅN PR. NOVEMBER -13 
Alle lånemidler er utlånt.  Søknader om startlån kan mottas, men vil ikke bli behandlet før kommunen 
får lånt inn nye utlånsmidler, sannsynligvis i februar/mars 2014.  Dette gjelder både forhåndsgodkjenninger 
eller ordinær søknad om startlån til kjøp, utbedring el. refinansiering. 

http://www.varslemeg.no/�
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Småplukk fra kommunestyret 26.06.13. 
Godkjenning av regnskap 2012. Regnskapsmessig årsoverskudd i 2012 var kroner 32 580 071 avsettes fond for å 
dekke opp budsjettmessig underskudd fordi vi mister småkommunetillegget i 2014, 2015 og 2016 pga                  
ekstraordinære skatteinntekter i 2012. (Det viste seg senere at vi ikke mistet det likevel red.anm.)                                              
Godkjenning av årsmelding 2012. I framtidige årsmeldinger bør det legges vekt på å tydeliggjøre resultatene av 
den kommunale virksomheten ved resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk.                       
Budsjettoversikt første tertial. Oversikten viser at kommunen ligger greit i rute rent økonomisk.                         
Rapport om interkommunalt samarbeid ble behandlet. Samarbeidet er bra på mange områder og bør bygges ut 
videre. På noen områder er det en fordel å ha egne opplegg.                                                                                  
Framtidig kommunestruktur ble diskutert. Kvænangen kommune mener at det beste vil være å bestå som egen 
kommune. Kommunestyret vil peke på at dagens kommunikasjoner ikke gir mulighet for arbeidstakere eller          
skoleelever å dagpendle til andre kommuner. I tillegg har kommunen et godt tjenestetilbud til sine innbyggere og har 
klart å rekruttere kvalifisert fagpersonell innenfor de fleste fagfelt. Kommunestyret vil også peke på at vi har           
omfattende  interkommunalt samarbeid der vi finner dette mer rasjonelt og hensiktsmessig. Mens kommunens      
innbyggere får alle sine kommunale tjenestetilbud lokalt, benytter innbyggere fra Langfjord (Alta kommune) flere   
tjenester i Kvænangen fortrinnsvis innen skole og helse.                                                                                                               
Revisjon av renovasjonsforskriftene i Nord-Troms slik at Avfallsservice kan sette i gang med enmannsbetjente 
biler. Søppeldunkene må nå stå nærmere veien.                                                                                                        
Delegasjonsreglementet. Det ble foretatt en justering og nå er det ferdig.                                                              
Kommunal boligbygging. Det skal bygges utleiebolig på Alteidet så snart som mulig. Det legges opp til bygging av 
en tomannsbolig i Burfjord med tre og fire soverom i 2014. Det er et ønske å gå tilbake til tidligere ordning med økt 
leiepris ved lang botid med opptrapping fra 3. leieår.                                                                                                 
Forvaltning av kommunale grusressurser. Dagens drift i Badderen stoppes umiddelbart. Det skal foretas          
konsekvensanalyse med sikte på å åpne de kommunale grustakene i Badderen og Jøkelfjord. Dersom private      
aktører har interesse av å drifte de kommunale grustakene i Badderen og Jøkelfjord innen gjeldende forskrift,      inn-
gås det avtale mellom kommunen og vedkommende private aktører.                                                                                           
Rekrutteringsstipend. Stipend vgs-nivå på kr 10 000 til søkere innen helsefagarbeider. Oppstartstilskudd på 
kr.10.000 for lærlingkontrakt som helsefagarbeider. 2 stipender høyskolenivå, for de 2 siste år av utdanningen med 
hhv kr 20 000 og kr 30 000 for nest siste og siste år.                                                                                                   
Feiing. Det opprettes en 60 % stilling som feier innenfor eksisterende budsjett for feiing.                                         
Salg av kommunale eiendommer. Det gamle trykkeriet i Burfjord selges til høystbydende og Spildra skole overdras 
til Spildra grendelag for kr. 1,-.                                                                                                                                       
Konkurranseutsetting. Vaskeritjenesten i Kvænangen kommune konkurranseutsettes med bruk av begrenset      
anbudskonkurranse.                                                                                                                                                         
Forebyggende tiltak mot tobakksrøyking. Formannskapet oppretter et utvalg bestående av politikere, ansatte og 
ungdomsråd.                                                                                                                                                               
Budsjettregulering, økning av renholdsressursene i Polarstjerna bhg.                                                                     
Organisering av kommunen. Saken ble utsatt og skal behandles i oktober.  

 
Småplukk fra kommunestyrets møte den 31.10.13. 
Lønn og godgjøring aktivitetskontakter (tidligere støttekontakter). Det ble vedtatt at de fra 01.01.14 skal få     
km-godtgjøring etter Statens satser.                                                                                                                                   
Økt husleiepris ved lang botid. Det ble vedtatt at husleiepriser øker med 20 % etter 3 år og 40 % etter 6 år.      
Leietakere skal få veiledning om finansiering av egen bolig og utleiepris skal tilpasses leilighetens standard.                     
Godkjenning av ny selskapsavtale, Bjarkøy kommune går ut av IKAT IKS.                                                            
Privat drift av kommunalt grustak i Badderen. Tilbyder med best pris skal få kontrakt på driften, med kr 15 000 i 
årlig avgift og kr. 50 000 må settes av som garanti for kostnader ved etterarbeid. Videre skal det reguleres inn      
grusressurser i Badderen og Jøkelfjord.                                                                                                                            
Budsjettkontroll pr 31.08.13 ble lagt fram. Oversikten viser at kommunen ligger relativt greit i balanse.                
Organisering av kommunen. Det ble vedtatt at kommunen skal organiseres med 2 etater, oppvekst/omsorg og 
næring/utvikling/teknisk.                                                                                                                                              
Nyvalg av vararepresentant til årsmøtet i Alta Kraftlag SA, Gunnar Sollund ble valgt.                                       
Kommuneplanens arealdel. Det ble vedtatt at det opprettes 3 arbeidsgrupper à 5 representanter som skal arbeide 
videre med dette. Gruppe 1, bolig/fritidsbebyggelse/fritid og rekreasjon. Gruppe 2, næring/ny vekst og infrastruktur. 
Gruppe 3, kommunesenterutvikling.                                                                                                                          
Oppretting av stilling på teknisk drift. Forslag om 2 stk. 40 % stillinger ble vedtatt vurdert som del av budsjett for 
2014.                                                                                                                                                                           
Salg av tidl. Alteidet bhg. Det ble vedtatt at bygget legges ut for salg med minstepris kr 500 000, og inntektene skal 
brukes til renovering av tidl. Burfjord bhg og kommunale boliger.                                                                                 
Krisesentertilbud. Det ble vedtatt å skrive avtale med Tromsø kommune om bruk av deres tilbud. 

 

 

Gargo i aktivitet 
 
Alle avdelingene på Gargo sykestue og 
sykehjem i Kvænangen  har i hele år hatt 
økt fokus på aktiviteter for beboerne. 
Alle ansatte bidrar med forslag til hva 
som kan gjøres og hvordan det kan gjennomføres.  Noen av aktivitetene ønsker vi også å 
invitere pårørende og befolkningen ellers i kommunen med på.   
 
Den første aktiviteten som vi kunne invitere til var «Måseprosjektet» som ble avholdt 16.-
19.september.  Det var mange som tok seg tid til å komme innom å lage måsebilder, og var 

med på å pynte opp Gargo. Blant annet var barnehagen innom en tur og laget noen fargerike fisker i papp som ble 
hengt fra taket i gangen. For å kunne arrangere et slikt prosjekt hadde kjøkkenet samlet øreben fra fisk et helt år, 
slik at det skulle være nok ben til å lage fugler. De fikk også donert fiskeben, gamle garn og gavler til prosjektet.  
Vi avsluttet med loppemarked, hvor det også ble solgt kjøttsuppe og vafler. Inntektene går til videre aktiviteter på 
Gargo. 

 
3.oktober ble det avhold sushi-kveld etter ønske fra noen beboere. Det var 
ikke vanskelig å få tak i gode, lokale råvarer til sushi-kvelden.  Mange  
ansatte og andre privatpersoner ga villig et variert utvalg av fisk; fjellfisk, 
laks, makrell og kveite fra bygda ble brukt i matlagingen.  
 
Siste aktivitet ut var strikkekveld 23.oktober. Også dette prosjektet var 
åpent for alle. Både beboere og folk fra bygda 
møtte opp og var med på å strikke lapper til et lap-

peteppe. Og noen strikket sokker!  Tanken er å videreføre dette, slik at det blir et fast til-
bud.  
 
I tillegg er det også faste aktivitetstilbud på Gargo, som er åpne for alle som ønsker å delta. 
Første torsdag hver måned kl.16.45 er det sangtime i stua på sykehjemmet (2. etg) på  
Gargo, i regi av Diakoniutvalget i kommunen. Det er også eldretrim hver tirsdag og fredag 
kl.10.30 med fysioterapeut.   
Velkommen til oss på Gargo i Kvænangen. 

 

I SAMARBEID MED KVÆNANGEN PRODUKTER ÅPNER 
VI EN NY MILJØSTASJON I BADDEREN  

20. NOVEMBER 
 KL. 14.00-19.00 

 
 Vanlig åpningstid er  

onsdager fra kl. 16.00-kl.19.00.  
Fra samme tidsrom stenger vi miljøstasjonen på Navit.  

 
Avfallsservice satser aktivt på gjenbruk, så benytt anledningen til å levere ting til 

gjenbruk til Kvænangen Produkter og klær til Fretex. For å få til en enkel levering av 
avfallet bør det sorteres før du kommer til miljøstasjonen.  

 
Benytt også anledningen til å bli kjent med Kvænangen Produkter. 

 
Mer informasjon ser du på våre hjemmesider:  www.avfallsservice.no og www.kvp.as 

Avfallsservice AS 
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Hei, her kommer en liten hilsen fra Polarstjerna  
 
Ja, nå er vi endelig i nytt bygg. Burfjord barnehage, Polar-
stjerna, åpnet 12. august i år, og vi har akkurat rukket å bli 
kjent med bygget. Nå er det ikke lenger noen som går seg 
vill her.  
 
Vi har tre avdelinger: Storebjørn, Karlsvogna og Lille-
bjørn. Som navnene tilsier er de yngste barna på Lillebjørn 
og de største på Storebjørn, mens mellomgruppa er i  
midten på Karlsvogna.                                           
Så langt trives vi alle veldig godt i nybygget, og vi jobber 
iherdig med å lage strukturer og finne metoder som sikrer 
at alle små har fine og utviklende dager i barnehagen. Vi ønsker også å skape en god og utviklende arbeidsplass for 
de voksne her.    
 
I tiden før jul er det mange små forventningsfulle her hos oss, og vi må passe på at vi i alt det nye og flotte ikke  
glemmer de tradisjonene vi satte pris på i den gamle barnehagen. For barna er ofte tradisjoner viktige. Tradisjoner 
skaper forventninger og forutsigbarhet. Så julemåneden hos oss vil by på både noe nytt, men også mange  
tradisjonelle aktiviteter som vi gleder oss til sammen med barna. 
 
Så vil vi ønske alle i vår kommune en riktig god førjulstid. 
 
Hilsen store og små i Polarstjerna barnehage 
 

    

 

 Bo hjemme lenger: 
Søk om midler til å tilpasse boligen din. 
 
Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke  
kommunen om økonomisk støtte til dette. 
 
Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er 
god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasninger kan i mange tilfeller være 
et viktig virkemiddel for å få til dette. 
 
Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har ned-
satt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkelte tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boli-
gen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Fami-
lier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet. 
 
Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen 
skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, - etter at  
tilpasningstiltaket er gjennomført.  
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Alle unge i Kvænangen – Start NÅ med å forberede 
dere til UKM 2014 ! 
Nå er det bare å begynne planlegginga, du har helt sikkert noe du kan melde på, for i UKM er alt mulig. Vi vet 
at det finnes utrolig mange flinke, unge mennesker i Kvænangen, og vi synes det er synd dersom ikke alle de 
flotte produktene blir vist fram. Her har du muligheten til å gjøre noe med talentet ditt! 

Har du laget noe som egner seg til utstilling? Har du tatt noen flotte fotografier som du vil vise verden?  Har du 
lyst til å synge eller spille noe fra scenen? Har du en skuespiller i magen som bare venter på å vise seg fram? 
Er du god til å lage mat ? Skriver du dikt, fortellinger eller noveller? Kanskje du er interessert i å være med 
som arrangør? Vil du være konferansier? Er du god på lys eller lyd og vil hjelpe til på det området? 

Du kan melde deg på alene eller du kan få flere med deg og melde dere på som gruppe. Aldersgrensa er fra 
og med 5. klasse og opp til 20 år. 

Uansett hva du interesserer deg for, – ikke nøl, men begynn å tenk!  Påmeldingsbasen har nå åpnet. Gå inn 
på www.ukm.no. Da høres vi vel? 

Og du, – dersom noe er uklart så kan du bare ta kontakt med Rita for å få svar på dine spørsmål (Tlf.: 
40405628) 

 
BARNESANG 
 
I høst startet vi opp med barnesang 
igjen. På barnesang kan alle barn i 
barnehagealder komme, altså fra 0-5 
år. Det er noen babyer der og noen i 
hver aldersgruppe. Det har vært et 
formidabelt oppmøte med opptil 17 
barn hver gang. Til sammen har det 
vært 21 barn innom der i høst, noe 
som skaper god stemning. Vi har 
hatt et variert program med all slags 
barnesanger og ringleker. Det mest 
populære er når vi tar «havet frem» 
og hvor vi synger forskjellige sanger 
om havet. Vi har også sosialt 
samvær etterpå med noe å spise og  
drikke, før barna løper ut i kirken 
for å leke litt. Vi gleder oss til å 
synge litt julesanger i desember.  
 
Med hilsen Karin Meilandstind 
 

Bilde fra  en gudstjeneste med barnesang. Fotograf Wilma Huizenga. 
Annen hver tirsdag i Burfjord Kirke kl. 17.00  (neste gang er 17.12) 
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Nå er advent her igjen, et år siden sist - en travel, men trivelig tid står foran oss. 
 
Brannvesenet vil i år som tidligere år minne om bruken av levende lys og åpen varme i disse førjulstider i lag med 
venner og familie. 
 
Vi nordmenn er den største forbruker av levende lys pr. innbygger. Ta vare på hyggen med  
levende lys, men vær klar over at disse lysene ofte er årsak til  
alvorlige branner. 
 
Plasser aldri tente lys for nær brennbart materiale. 
 
Unngå bruk av brennbare lysestaker, lysmansjetter og lys i dekorasjoner. 
 
Plasser ikke telys direkte på bord eller duk, men på noe som tåler høy temperatur.  
En egnet telysholder er åpen og gir god lufting. Tette holdere 
vil kunne gi overoppheting og farlig oppflamming. Soting fra 
flammen kan være et varsel om for dårlig  
lufttilførsel. 
 
Forlat aldri rom med brennende lys. 
 
Det er tid for skift av batteri og test av  
røykvarsleren. 
Mange gjør det ved starten til adventen eller ved utgangen av 
året. 

 
RØYKVARSLEREN HAR BURSDAG 1. DESEMBER 
 
Nyttårsaften markeres med fyrverkeri, HUSK at dette gjøres på egnet plass 
med stødig GRUNN/STATIV. 
 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Hilsen Kvænangen Brannvesen 

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. 

 SEMESTERKONSERT/FORESTILLING I KULTURSKOLEN 
Vi vil invitere hele befolkningen til  
konsert/forestilling på Flerbrukshuset i Burfjord  
 
Fredag 13.12 kl. 18.00 samles hele kulturskolen på Flerbrukshuset  for å vise  
publikum hva de har holdt på med dette høstsemesteret. Alle som vil er hjertelig  
velkommen på dette. 
 
Gratis adgang, men vi setter som vanlig ut ei bøtte ved inngangsdøra slik at de som vil 
kan slenge en slant nedi når de går. 
 
Under Julemarknaden var korpset med på å tenne julegrana og spilte julesanger til  
selveste Nissefar og Nissemor. Og søndag 1. desember ble det arrangert ”Syng julen inn” 
i Burfjord kirke, og der bidro barnekor, voksenkor og korps til at det musikalske kom på plass. 

6  Kvænang

Politivedtekten for Kvænangen ble endret med virkning fra 27.06.13, og følgende endringer er gjort:  
 
 På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes fra kl. 18.00 - kl. 02.00. 
 På, eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å urinere. 
 Hunder må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård/gravlund. 
 Hunder skal på offentlig sted holdes i bånd. 
 Forskriften finnes også på Lovdata på internett. 
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NYE RUTINER FOR AVFALLSHÅNDTERING I KOMMUNENE I NORD - TROMS FRA OG MED  
1. OKTOBER 2013 
Eierkommunene har vedtatt en ny forskrift som iverksettes fra 1.okober 2013. For de som har husholdningsav-
fall og avfall fra fritidsbolig vil det bli en del endringer. 
 
HUSHOLDNINGSKUNDER 
Avfallsservice vil innføre enmannsbetjente renovasjonsbiler (sidelaster) i 2013 og 2014. Dette betyr at du som 
kunde får andre krav til plassering av avfallsdunken. 
Ved kommunal veg  

Dunken settes 0,5 meter fra vegkanten. 
Dunken settes ut senest kl.07.00 på tømmedagen.   
Dunken skal stå på et flatt underlag. 
En halv meter klaring til alle sider. 
Håndtaket bør peke vekk fra veg. Dette for å unngå tilsmussing av lokket. 

Ved fylkes- og riksveg 
1,5 meter fra vegkanten. 
Ved sykkel– og gangsti 0,5 meter på utsiden av sykkel- og gangstien mot boligen. 
Dunken settes ut senest kl.07.00 på tømmedagen. 
Dunken skal stå på et flatt underlag. 
En halv meter klaring til alle sider.     
Dunken må plasseres på høyre side av utkjørsel (sett mot E-6). 
Håndtaket må peke vekk fra vegen. Dette for å unngå tilsmussing av lokket. 
Etter tømming legges dunken ned av renovatøren. 
De som har en 140 liters dunk vil få byttet denne med en 240 liters dunk. Som kunde betaler du akkurat 

samme pris som tidligere. 
 
I oktober måned vil våre renovatører sette dunken slik den skal stå ved hver tømming. Dette for at du som 
kunde skal være sikker på hvor og hvordan dunken skal plasseres på tømmedagen. 
Sidelasteren kan ikke tømme dunker som står inne i søppelskur. Dunken kan heller ikke være fastbundet på 
tømmedagen. 
Vi har kjøpt inn en del avfallsdunker for spesielt værutsatte områder. Ta kontakt med oss dersom du har be-
hov for en slik dunk. 
Alle avtaler om henting av avfallsdunk vil videreføres. For borettslag vil det være egne avtaler. 
Dersom dunken står feil så kan ikke sidelasteren tømme avfallsdunken. Din innsats med å plassere dunken rik-
tig vil være avgjørende for at den blir tømt. 
 
Poser 
Fra og med 1.oktober kan du hente fargede poser til å ha avfallet i uten å betale. Kostnadene innarbeides i den 
årlige renovasjonsavgiften.  
Fritidsabonnenter 
Dagens ordning med at du som kunde kan sette hyttsekkene ved vegen opphører den 30. september 2013. Fra 
og med 1. oktober skal alle hyttesekkene legges i en av våre containere som står plassert rundt i regionen. 
Opplysninger om oppstillingsplass for disse containerne finner du på våre hjemmesider www.avfallsservice.no.  
 
Alle hytteabonnenter skal ha nøkkel til disse hyttecontainerne. Mangler du nøkkel så må du ta kontakt med 
Avfallsservice. 
 
Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.avfallsservice.no 
 

gsbudstikka 

http://www.avfallsservice.no�
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