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  Hva skjer i Kvænangen i sommer  ? 

 
    

 
 
 
 
 

 

 
    
 
 

God sommer ønskes til liten og stor!  

Reinfjorddagene 24.juli til 26.juli  2014 
 
Torsdag 24.07 Quiz og pubkveld 
 
Fredag 25.07   Reinfjord i fest, tema er 80– 

og 90-tallet  
 
Lørdag 26.07  Barneaktiviteter 
                       Fiskekonkurranse 
                         
Vi ønsker alle velkommen til sosialt 
samvær med sambygdinger.      
Arr. Reinfjord bygdelag   

BADDERTREFFET  2014 
 

Foreløpig program  
Torsdag 10.juli  Sangkafé 
Lørdag   12.juli  Grill og underholdning på fotballbanen  
   Fiskekonkurranse kl. 12-14 
                              Fest, aldersgrense 18 år  
Søndag 13.juli     Turmarsj med quiz 
   
Se oppslag når det nærmer seg!   
Alle som ønsker seg et hyggelig samvær, ønskes velkommen! 

  

Arr. Badderen bygdelag 

 

GARGOFJELLMARSJEN 
2014 
 
Søndag 29. juni går 

årets Gargofjellmarsj 
av stabelen. Starten 
går som vanlig ved 

gangfeltet i Burfjord. 
Påmelding og start 
for trimmere skjer 

fra kl. 10:00 og utover. Konkurran-
seklassen starter kl. 11:30. Løypa 
er den samme som før og vil være 

merket med merkebånd hele veien. 
Fra start til mål er det 3222 meter. 
 

Ca. kl. 14 vil det være premie-
utdeling ved Flerbrukshuset.  
Trekkepremier på startnummer og 

premie til vinnere i konkurranse-
klassen. Her er det også enkel  
servering. 

 
For ny løyperekord blir det satt opp 
en ekstra premie. 

Startkontingenten er 100,- (familie 
250) 
 

Ta med godt humør og støtt opp 
om et lokalt arrangement!  

     

 

  
Den 12. Verddeturneringen 
arrangeres fredag 18.07 - søndag 
20.07. 

Det blir mange aktiviteter, blant annet: 
 
Fredag 18.07 kl. 11.00 

Fotballturnering for voksne.  
Lørdag 19.07 

Fotballturnering for voksne (påmelding til www.verdeturnering.no) 
19.07 kl. 22.00 Turneringsfest i Burfjord.  
Søndag 20.07 kl. 12.00 Barneturnering i Burfjord.  

 
www.verddeturneringen.no 

Mikaltindmarsjen 2014 
24. august kl. 12.00  
Påmelding på idrettslagshytta på      
Jøkelfjordeidet fra kl. 11.00. 

Deltakeravgift: Voksne kr. 100,- Barn 

kr. 50.-                                               

Fellesstart kl. 12:00 for alle. 
Medalje til barna. 

Det vil ikke være noen tidtaking. 

Alle som deltar er med i trekningen av 
2 gavekort på 500 kroner på MX Sport 

- Nordtro i Nordreisa. 

På toppen vil alle få saft om de ønsker 
det, og hytta vil ha salg av kaffe, kake, 

brus og pølser. 

VELKOMMEN, VELKOMMEN ! 

Arr.: AUIF 

 

 

Kvænangs- 

budstikka 
Utgitt av Kvænangen kommune             Nr. 1 -  juni 2014  

I dette nummer kan du 

blant annet lese om: 

Bruk av gymsal og svømme-

basseng                         side 3 

TV –aksjonskomite     side 2 

Skolerute       side 3 

      

Rent og pent i Kvænangen                

                  side 4   

Det skjer i Nord-Troms 

     side 6 

Kommuneplanens arealdel 

     side 11 

Hilsen fra ordføreren  side 2 

ARCTIC RACE OF NORWAY TIL KVÆNANGEN 

Organisasjonen ASO (Amaury Sport Organisation) orienterte at Arctic Race of  
Norway i år starter i Honningsvåg/Nordkapp, og at etappene deretter går i  

Hammerfest og Alta.  Lørdag 16. august er det start i Alta og målgang på Kvænangs-

fjellet i 16-tida.  Rittet avsluttes dagen etter i Tromsø. 120 utøvere på lag fra hele  

verden stiller til start og det ventes et stort oppbud av støtteapparat, pressefolk og 
skuelystne. 

 

Mange husker sikkert den flotte dekningen fra TV-sendingene i fjor sommer, og nå er 
det altså vår tur.  Rittet overføres til 158 land og gir dermed en enestående mulighet 

til å vise fram kommunen vår. Kommunestyret har avsatt ressurser til å forberede og 

gjennomføre vår del av arbeidet og inviterer alle interesserte til å delta som frivillige i 
dugnadsgjengen.  Sykkelgruppa har stilt seg i spissen for det frivillige engasjementet. 

 

Vi håper vi skal klare å skape en fin ramme rundt arrangementet og at så mange som 

mulig har anledning  til å delta i et morsomt arrangement og en fin folkefest. 
Kommunens hjemmesider og arrangørens sider på www.letour.com blir oppdatert i 

tida fram mot arrangementet. 

 

Dagen er altså 16. august, og du og dine er invitert. 

Nytt fra kommunestyret  

                                     side 5 

Hilsen fra Burfjord barne-

hage     side 10  

Ny ruskonsulent og ny  

ergoterapeut              side 8-9 

Hva skjer i Kvænangen 

                   side  11-12 

Arrangement i ungdomsgruppa for Kvænangen jeger- og fiskeforening 
Lørdag 27. september kl. 12:00-14:00: 

1. Kaia i Badderen - her blir det sjøfiske med premiering. 

2. Jeger-og fiskehytta i Kvænangsbotn - småviltjakt. Her blir det lagkonkurranse med 

 spørsmål fra jegerprøveboka, samt premiering etterpå. 

 

Fredag 17.oktober kl. 18:00-20:00: 

Gapahuken ved Svineryggen. Tema er elgjakt og det blir bålkos med servering (buljong).  

http://www.letour.com


 

 

HILSEN FRA ORDFØREREN 
Gode alle sammen! 

 

Denne gang ønsker jeg i hovedsak å ha fokus på tohundre-

års jubileet for Grunnloven, samt betydningen av et levende 

folkedemokrati.  
Grunnloven, som feirer sitt to hundre års jubileum, er start-

punktet for det moderne norske demokratiet. Det er  

fantastisk å kunne tenke på, at det som ble skrevet ned på et 

papir for så lenge siden, danner fortsatt fundamentet for vårt 

folkestyre. Forsamlingen på Eidsvoll utformet vår grunnlov 

med utgangspunkt i grunnleggende rettigheter for enkelt-

mennesket. Den satte folket i sentrum, der ytringsfrihet,  

eiendomsrett og vern mot blant annet statlige overgrep stod 

sterkt. Tuftet på slike viktige begrep, er det ikke så merkelig 

at vår Grunnlov er Europas eldste og verdens nesteldste som 

ennå er i bruk. 

En av Grunnlovens fremste styrker er at den lever i pakt 
med samfunnsutviklingen. Selv om Eidsvollsmennene var 

både fremtidsrettet og moderne for sin tid, har skiftende 

tanker og strømninger i samfunnet tvunget frem endringer i 

det som ble skrevet i 1814. Det er en vanskelig øvelse å få  

dette til, men Grunnloven kan endres – og det har blitt gjort 

over tre hundre ganger siden 1814. Dette er gjort i takt med 

folkestyrets fremvekst. Grunnloven symboliserer derfor 

både kontinuitet og fornyelse. 

Etter to hundre år med Grunnloven, er det derfor viktig å 

ikke bare feire fortiden, men også se fremover. Lik som 

fremtidens Norge var utgangspunkt for Eidsvollsmennene, 
bør vi også i dag ha et blikk for hva slags samfunn vi ønsker 

oss i fremtiden og da ut i fra kommunalt perspektiv. Vi bor 

alle i en kommune og bør være opptatt av den. Det lokale 

selvstyret er grunnsteinen i det norske demokratiet og står 

svært sterkt i folk flest. Merkelig kan det høres, men inn-

byggerne rundt om i landets kommuner har like mye fokus 

på et fungerende lokaldemokrati som på eldreomsorg. Det 

forteller meg at innbyggerne er svært opptatt av at  

lokaldemokratiet må være folkestyrt gjennom nærhet  

mellom innbyggerne og de folkevalgte. Med det som bak-

grunn er det et viktig arbeid som venter de politiske partiene 

som nå på høstparten starter arbeidet med å utforme lister til 
kommunevalget i 2015. Vi får håpe at mange engasjerte 

mennesker ønsker å være med å forme kommunen gjennom 

det å delta i politisk arbeid. 

Som kommune er det mange utfordringer som venter oss. 

Selv om hovedfokus fortsatt blir å utvikle kommunen til noe 

enda bedre, blir nok den varslede kommunereformen noe 

som kommer til å ta mye av oppmerksomheten fremover. I 

denne debatten nytter det lite å stikke hodet i sanden og late 

som en ikke ønsker å være med. Derfor blir det viktig for 
blant annet oss og vår region å finne frem til  

kvalitetssikrede argumenter som fremmer vårt syn i saken. 

Debatten rundt ny kommunestruktur har allerede vært på 

dagsorden i vår kommune, en debatt som synliggjorde at vi 

ønsker å forbli som egen også i fremtida. Det tar ordfører 

med seg som en viktig ballast i det videre arbeidet. 

Når dette skrives er vi gått inn i våren og venter med  

lengsel etter sommeren. En ser frem til herlige dager med 

sol og ferie etter en lang vinter.  

 

 Jeg vil ønske alle Kvænangsværinger en god og minnerik 

sommer! 

 

 

Jan Helge Jensen 
Ordfører 
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Årets TV-aksjon er tildelt Kirkens Nødhjelp, og sammen skal vi gi 

varig tilgang på rent vann til over en million mennesker. 
 

Mer enn 3,4 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer relatert til mangel på 

trygt vann, sanitære fasiliteter og hygiene. 99 % av disse dødsfallene skjer i  

utviklingsland.  

VANN redder liv og hindrer konflikt. VANN gir utdannelse og arbeid. VANN  
hindrer flukt og død. VANN forebygger sykdom og smitte. VANN fører til  

samfunnsutvikling. VANN skiller mellom liv og død.  
 
Dersom DU ønsker å være bøssebærer søndag 19.oktober, så ta kontakt med Cathrine Torvund på tlf. 

77778804 eller send en mail til cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 

Vi oppfordrer alle til å hjelpe Kirkens Nødhjelp å samle inn penger til rent vann! 

 

 

Kommuneplanens arealdel 
Kvænangen kommune er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel, og planforslaget skal legges 

ut på høring i november 2014. Kommuneplanens arealdel er overordnet plan som legger føring og styring 

for bruken av arealene i Kvænangen. Planen skal gjelde for perioden 2014 – 2026, men skal normalt  

rulleres hvert 4. år. 

Formannskapet har utnevnt tre arbeidsgrupper for følgende tema: 

1) Bolig/fritidsbebyggelse/fritid og rekreasjon,  

2) Næringer/ny vekst og infrastruktur  

3) Kommunesenter.  

Arbeidsgruppene skal jobbe med mål, strategi, bearbeide innspill og komme med forslag i forhold til disse 

temaene.   

Arbeidsgruppene skal ha et arbeidsmøte i juni og fortsette med arbeidet i august.  

 

Privatpersoner, lag og foreninger kan komme med innspill til bruk av arealer. Vi har allerede fått inn en 

del innspill, men det er fortsatt mulig å komme med innspill til planen. Innspill må være kommunen i 

hende senest 01. august 2014.  Innspill som er sendt inn er registrert. Innspill skal være skriftlig, hvor det 

er inntegnet på kart arealets plassering/avgrensing, atkomst og omfang (f.eks. antall tomter) samt gårds-

nummer og bruksnummer for eiendommen. Kartet bør være påført målestokk. 

Dette kan blant annet være arealer til: Boligformål, hytteformål, næringsformål, fritids-og turistformål, 

idrettsformål, offentlig- og privat tjenesteyting, veier og avkjørsler (ikke til enkelttomter) 

 

For hvert innspill som kommer inn, gjøres det en vurdering om arealets egnethet opp mot temaer som 

samfunnssikkerhet, landbruk og naturmangfold. 

Innspill til boligområde og hytteområde bør omhandle minst 3 tomter. Søknader om enkelttomter  

utenfor regulerte områder behandles som dispensasjonssaker fra kommuneplanens arealdel.  

Mer informasjon, råd eller veiledning kan fås ved henvendelse til Arne Samuelsen, Nord-Troms Plan-

kontor, tlf. 957 01264, Hanne Henriksen, Nord-Troms Plankontor, tlf. 77 77 07 00, eller Frank Peder-

sen, Kvænangen kommune tlf. 404 05 601.  

 

        Hva skjer i Kvænangen i sommer  ? 
Fredag 04.07 - søndag 

06.07 

”Vi setter seil for Seglvik” 

Det blir kafè og pub,  

fjellmarsj og ulike 

arrangement. 

Seglvik Vel 

Søndag 27.07 Norsk/samisk gudstjeneste 

på Sekkemo. Kirkekaffe i 

kirkestua. 

Menighetsrådene i Kvænangen og Kautokeino. 

Fredag 01.08 - søndag 

03.08 

Marknad i Kjækan på  

markedsplassen. 

Qven-og sjøsamisk forening. 

Lørdag 16.08 Arctic Race med målgang på 

Kvænangsfjellet. 

Arctic Race           

 

Lørdag 23.08 Fiskekonkurranse på  

Riddavarre. Bålkos med  

pølser og brus. 

Kvænangen jeger- og fiskeforening v/ ungdomsgruppen 

 

NB! Flere aktiviteter på side 12 

 

Ønsker du å reservere deg mot telefonselgere? 
Dersom du ikke ønsker å motta telefoner fra telefonselgere, kan du logge deg inn på  

Brønnøysundregisteret og reservere deg mot dette. 

http://www.brreg.no 

Her får man anledning til å velge: Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame.  
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Kjære Budstikka! 
Her kommer en liten hilsen fra oss i Burfjord  
barnehage, Polarstjerna. 
Det var mange spente barn og voksne som startet 
et nytt barnehagea r i helt nye lokaler i august 
2013. Mye skulle på  plåss, og nye rutiner skulle  
innarbeides. Noen hadde sitt første møte med en 
barnehagehverdag.  
 
Det var høytidelig a pning ved ordfører Jan Helge Jensen med 
snorklipping, taler og kaker. Vi har fa tt fantastiske arbeids- 
forhold for liten og stor. Blant annet et stort fint kjøkken der 

det blir laget varm mat to ganger i uken, sanserom, bibliotek og mange nye flotte  
leker. Vi er jammen heldige! 
 
Sommeren nærmer seg med stormskritt, og vi gleder oss over lengre og lysere dager. 
Fra ”Ma netoppen” er det flott utsikt over store deler av uteomra det va rt. Vi ser porten 
vi kommer gjennom om morgenen, sandkasser, dissestativ, lekestue, klatrestativ og 
hinderløype. Vi ønsker a  takke alle som har bidratt med 
a  gjøre uteplassen va r fin og spennende! Na  venter vi 
spente pa  sjørøverskuta som skal ankre opp hos oss. 
 
Kvænangen kommune har gjennom kompetanseheving 
blant personalet og ny flott barnehage lagt et godt 
grunnlag for a  lykkes i va rt videre arbeid. 
Vi ønsker med dette alle en riktig fin va r & sommer! 

Der kontraster former folk 
Dette er Nord-Troms’ nye slagord. 

Omdømmeprosjektet har vært gjennom en prosess for å utarbeide 

en profil for regionen. Tanken bak ”Der kontraster former folk” 

er å belyse de sterke kontrastene mellom naturen og menneskene: Kontrastene er større i Nord Troms, 

og dette former folket som bor her, sier Silja Karlsen, prosjektleder i Omdømmeprosjektet. 

 

Slagordet og den nye profilen skal gjenspeile kontrastene som former folket i Nord Troms. 

Vi vil bruke menneskelige faktorer som samhold, historier, omtanke for hverandre og  

opplevelser som gir merverdi for menneskene opp mot faktorer i naturen som fjell og  

tinder, vidder, høyder, vann, vind, gnistrende frost, frisk luft, lys, midnattsol, nordlys,  

mørketid, lyst hele døgnet og ekstreme værforhold. Dette tror vi folket i Nord Troms vil 

kjenne seg igjen i, og vi håper det vil gi dem et eierforhold til logoen og den visuelle  

profilen, sier Karlsen. 
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Kvænangs- 

budstikka 

Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 

Tlf  77 77 88 00, Faks 77 77 88 07 

Manus og bilder sendes til 

post@kvanangen.kommune.no 

 

Søk for mer informasjon på  

www.kvanangen.kommune.no 

 

Ansvarlig redaktør:  Frank Pedersen 

 

Redaktør:  Cathrine Torvund  

 

Redaksjonskomité:  Hans Jørgen Emaus 

 Lillian Soleng 

 Bernt Mathiassen 

 Rita B. Pedersen 

 

Utgivelse desember og juni (Forbehold 

om endringer.) 

 

Frist for innlevering av stoff er 10. måne-

den før. 
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Kveldsaktivitetene i  
gymsal og svømmehall  
ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole 
 
Brukere som vil benytte seg av  
gymsal og svømmehall på kveldstid  
i høsthalvåret 2014, må melde inn sine behov til Oppvekst- og 
Kulturkontoret v/Svein Bogstrand innen 15. august. Meld også 
inn hvem som skal være kontaktperson for aktiviteten med 
telefonnummer og mailadresse, slik at denne personen tar seg av 
å  få registrert de voksne brukerne. På denne måten sikrer man 
at avgift for bruken kan bli innkrevd etter kommunestyrets 
bestemmelser. 
E-post: svein.bogstrand@kvanangen.kommune.no  
Tlf.: 77778830 

SKOLERUTE 2014/2015 Kvænangen kommune 
Høst 2014  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vår 2015 

 
 

Kurs/planlegging for lærere 
18.-19. august: Planlegging 
25. september: Kursdag 
21. november:  Kursdag 
02. januar:        Planlegging 
22. juni:            Planlegging (to kveldsøkter) 

Januar Skolestart mandag 05.01 20 

Februar Vinterferie 23.02 - 27.02  15 

Mars  20 

April Påskeferie 30.03 - 06.04 18 

Mai Fridag: Fredag 15.05 17 

Juni Siste skoledag 19.06 15 

  Antall skoledager våren 2015 105 

August  Skolestart for elevene 20.08 8 

September  Høstferie  25.09 og 26.09 20 

Oktober  23 

November Skolefri 21.11  19 

Desember Siste skoledag før jul 19.12  15 

  Antall skoledager høsten 2014 85 



 

 

4  Kvænangsbudstikka Juni 2014  

SØKNAD OM PLASS I KULTURSKOLEN 2014/2015 
Skal du søke om plass i Kulturskolen for kommende skoleår så går du inn på 

kommunens hjemmesider: www.kvanangen.kommune.no og søker elektronisk. 

Gå inn på skjema fra A til Å, videre til K – Kulturskole – opptak, fornyelse og 

utmelding. Så fyller du ut skjemaet direkte på nett og det blir sendt elektronisk til kommunens saksbehandlingssystem.  

 

Dersom du ikke finner ut av dette, kan du også kontakte Kulturskolen v/rektor Rita Boberg Pedersen 77778832/40405628. 
Masse flott å velge i og du finner nok noe for enhver smak. 

 

SØKNADSFRISTEN ER 15. AUGUST 2014 

Brannvesenet informerer! 
Vi vil komme med en anmodning til alle dere som ferdes i skog og mark:   

Det er ett generelt BÅLFORBUD i tiden 15.april - 15. september. 

Skogbrannfaren er på det sterkeste i denne perioden, og vi minner om at å brenne 
bråte ikke er tillatt. 

 

Grillsesongen er startet, OBS,OBS! det er mange typer griller i markedet, kull/gass/ 

elektrisk – felles for alle er økt brannfare. Det er lov å ha kaffebål, men vær endelig forsiktig og slukk bålet 

helt etter bruk, tenk på plassering og spredningsfaren. 

Bål til sankthans feiring / arrangement,  må  søkes Kvænangen kommune v/brannvesenet,  

9161 Burfjord, - dette for å kartlegge risiko. 

RENT OG PENT I KVÆNANGEN 

Ryddeaksjon i Kvænangen 2014 
Måloppnåelse for 2013 
Kvænangen kommune er fornøyd med resultatet i 2013. Det er i hovedsak ytre Kvænangen og noe av  

fastlandet som er renovert. 

 

Vi fortsetter arbeidet på fastlandet så snart snøen gir slipp (mai). 

 

Info for årets ryddeaksjon 2014 

Avfallservice AS har åpnet en miljøstasjon i Badderen i samarbeid med Kvænangen Produkter AS. 

Stasjonen vil i første omgang bli drevet av Avfallservice AS.  

Åpningstiden er onsdager fra: 16:00–19:00.  
Leveranse av avfall utenom åpningstiden, må avtales særskilt.  

Ved miljøstasjonen i Badderen kan du levere det meste av avfall, bortsett fra organisk avfall.  

Ring for avtale/spørsmål 77 76 99 99 / 905 53 779  

http://www.kvp.as/ 

Innmelding 

Fortsett å melde fra om det finnes avfall som kommunen bør se nærmere på eller være behjelpelig med å få fjernet. 

Vi kommer på befaring rundt i hele kommunen, og sammen finner vi løsninger som skaper en renere og penere kommune. 

Har du avfall som du ikke blir kvitt, ring eller send e-post til meg så ser vi på muligheten.  

Årets aksjon vil ha hovedfokus på metall, men vi tar tak i det som måtte dukke opp. 

       Forurensningsloven: 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 

 
VIKTIG MELDING 

Det er ikke anledning til å levere avfall ved industriområdet i Burfjord. OBS,OBS,OBS! 

Området er videoovervåket av sikkerhetsmessige grunner. 

Vi henter avfall etter avtale. 

Du melder behov og vi finner løsninger. 
 

Prosjektleder Nils Arnold Nilsen, tlf.  77778847/40405609. E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no 
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Kvænangen kommune har fått en ny ruskonsulent  

 
Vera Marie Wassnes begynte som ruskonsulent i Kvænangen kommune 1. 
mars 2014. Dette er en 50 % prosjektstilling finansiert av helsedirektoratet. 

Målet med stillingen er å styrke rusomsorgen i kommunen. I stillingen som 

ruskonsulent ønsker Vera å være ett lavterskeltilbud for dem som sliter med 

et rusproblem, men også for dem som er bekymret for sine nærmeste,  
familie eller venner. 

 

Det er mulig å ta en telefon for å snakke om sine bekymringer, møte opp på 
kontoret for å slå av en prat eller hun kan komme hjem til de som måtte 

ønske det. Dersom noen ønsker hjelp til å bli rusfri kan Vera hjelpe til med 

det praktiske rundt dette både før og i etterkant, koordinere hjelpetilbudet 
slik at det ikke blir så mye å forholde seg til for den som ønsker hjelp.  

Forebygging vil også stå sentralt i stillingen som ruskonsulent. 

 

I tillegg til dette skal Vera jobbe med kommunens rusmiddelpolitiske  
handlingsplan og håndbok for rusomsorgen. 

 

Dersom du ønsker hjelp, eller er bekymret og har behov for noen å prate med, eller bare vil vite mer, ta kontakt på 

telefon 40 45 88 06. 

FISKESOMMER FOR BARN OG UNGE 
 

Kvænangen jeger- og fiskeforening  

ønsker alle velkommen til årets fiskesommerkonkurranse  

lørdag den 28. juni kl. 11:00 - 13:00 på kaia i Burfjord. 

Fine premier til alle. Nye medlemmer får fiskestang, fiskeveske eller annet  

fiskeutstyr. 

 

Ta med fiskestang og redningsvest. 

 Kvænangen turistkontor åpner for sesongen den 23.06 - 15. 08. 

Kontoret er på Nord– Troms Museum.  

 

Åpningstider: kl. 10.00 til 17:00 mandag til fredag 
   kl. 12.00 til 17:00 lørdag og søndag 

http://www.kvanangen.kommune.no
http://www.kvp.as/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Hc6MSN0Ars7jSM&tbnid=zVZ_d2NUBFPUJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kulthit.de%2Fbilder%2Ffindet-nemo%2F362%2F3013%2F&ei=OJh8U4-sAcjY4QSVzoGACw&bvm=bv.67229260,d.bGE&
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Hc6MSN0Ars7jSM&tbnid=zVZ_d2NUBFPUJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffilmmaniacs.wordpress.com%2F2011%2F03%2F05%2Ffindet-nemo%2F&ei=V5h8U7yQFqiA4gTCg4DADg&bvm=bv.67229260,
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Forts. Småplukk fra kommunestyret 

Delegasjon Opplæringsloven, saken behandles ikke før forskriften om skoletilhørighet er endret. 
Utsetting av vaskeridriften på Gargo, saken ble sendt tilbake for videre vurdering.  
Kommunen vedtok "Forskrift for kommunalt forsøk med snøscooterløyper", forskriften trer i 
kraft straks etter stadfesting av departementet (KMD). 
Asfaltering av vei til «Fiskeplassen» på Låvan, det ble bevilget ekstra midler for å få dette til. 
Fond på kr 2 millioner til oppgradering av kommunale leiligheter søkes opprettet i forbindelse med budsjett 
økonomiplan 2015. 
Salg av gammel barnehage på Alteidet, det ble vedtatt å opprettholde tidligere vedtak om å selge boligen for 
minst kr 500 000. 
Utvikling av Profil og IPLOS, det ble satt av ekstra midler til dette. 
Vedtekter for Kvænangen lånefond ble vedtatt. Dette skal være toppfinansiering og maks lånebeløp pr. prosjekt 
er kr 250 000. 

Ny ergoterapeut i Kvænangen 
 

Jeg vil lige præsentere mig da jeg træder i Karin Hennie Meilandstinds sted, 

efter at hun er ophørt i sin stilling som Kvænangen Kommunes ergoterapeut. 
De af jer, jeg allerede har mødt, vil jeg gerne takke for en imødekommende 

velkomst. De af jer, som jeg endnu ikke har mødt, glæder jeg mig til at træffe i 

løbet af den kommende tid. Og jeg ser i det hele taget frem til samarbejdet med 
kommunens borgere og medarbejdere. 

 

Jeg er uddannet ergoterapeut fra Professionshøjskolen Metropol i København 

og har arbejdet i en del år med sårbare grupper indenfor psykiatri og kriminal-
forsorg i Danmark, før jeg rejste til Grønland, hvor jeg har arbejdet det seneste 

år som ene-ergoterapeut i Kommune Kujalleq, Grønlands sydligste kommune 

på 35.000 km2 og med 7500 indbyggere fordelt på 3 byer og en del mindre 
bygder. Her beskæftigede jeg mig mest med vedligeholdende træning og  

hjælpemiddelformidling, men jobbet var utroligt alsidigt og med mange, 

mange spændende udfordringer og oplevelser, som jeg er yderst  taknemmelig for. Grønland er et storslået land med 
en barsk, nådesløs og smuk natur og man glemmer aldrig Grønland hvis man først har været der. Eller det arktiske  

område. 

 

Jeg er 38 år og er kommet til Norge bl.a. for at forblive i den smukke, arktiske natur og for samtidig at kunne dyrke 
mine fritidsinteresser bedre. I Grønland er eneste mulighed for at komme imellem byerne, at købe dyre rejser med 

båd, eller helikopter.  Og der er langt fra Grønland til Danmark hvis det pludselig skulle blive nødvendigt at komme 

hurtigt hjem til familien i akutte tilfælde. Bare at komme her til Kvænangen fra min hidtidige bopæl - Qaqortoq i 
Grønland -  tog 6 dage pga. den uforudsigelige føhnvind som gør det umuligt at flyve de små Bell helikoptere der 

opererer i Sydgrønland. 

 
Jeg holder meget af den frihed der er ved at kunne komme fra A til B i bil, og af at 

vandre i den uforstyrrede natur, ligesom jeg har kørt en del motorcykel og håber 

på med tiden at kunne genoptage den aktivitet imens jeg er her. Jeg holder meget 

af mit hjemland, Danmark, men der er er for få kvadratmeter til så mange mennes-
ker, efter min  

mening ;-) 

 
Jeg er dansktalende, og beder alle bære lidt over med eventuelle  

forståelsesvanskeligheder i begyndelsen… 

Jeg interesserer mig for det hele menneske, og får man brug for mine ydelser vil 

man nok opleve at jeg spørger ind til mange detaljer omkring den daglige  
tilværelse og personlige oplevelser. 

                               

    Bedste hilsner fra Louise Nygaard Petersen 
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Småplukk fra kommunestyrets møte den 12.02.14. 
 
Ny pensjonsordning for folkevalgte. Det ble vedtatt at folkevalgte går over på samme  
pensjonsordning som ansatte. 
Fastsettelse av planprogram. Det ble vedtatt at revisjon av kommuneplanens arealdel 2014
-2026 skal ligge til grunn for det videre plan- og utredningsarbeidet. 
Gjennomføring av budsjett og økonomiplan. Det ble lagt vekt på følgende momenter:  
Tilstandsrapport for kommunale bygg: det forutsettes at rapporten i all hovedsak utarbeides 
av ekstern fagkompetanse, Stajordvegen: ordfører tar kontakt med fylkesråd for samferdsel. 
E6 Kvænangsfjellet: Det holdes folkemøte på Kulturhuset i Burfjord, brøytetilskudd;  
ordfører viderefører ordningen. 
Forvaltningsrevisjon, ressursbruk PLO. Kommunestyret var fornøyd med de tiltak kommunen har iverksatt, og 
planlegger å iverksette, for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg.  
Skjenkebevilling for øl og vin til Ravelsnes Gård ble gitt.  
Delegasjon av myndighet til å overføre elever mellom skoler, denne myndigheten legges til oppvekst og  
omsorgsutvalget.  
Bosetting av flyktninger. Det sendes brev til IMDI der kommunen er åpen til å gå videre med anmodningen om 
bosetting av flyktninger i 2014-2016. 
Etablering av vinmonpol i Kvænangen. Kommunen gjør en forespørsel til Vinmonopolet der det bes om at det 
etableres utsalg i kommunen. 
Endring av betalingssatser barnehage. Det ble vedtatt økning i tråd med regjeringens nye maksimumssatser. 
Regler for gründer- og oppstrartstilskudd. Kommunen vedtok forelagte regler og organisering for gründertilskudd/
oppstartstilskudd i Kvænangen.  
 

Småplukk fra kommunestyrets møte den 27.02.14. 
 
Endring av budsjett og økonomiplan. Det var noen formelle småfeil i budsjettvedtaket fra desember som måtte 
rettes opp for å tilfredsstille fylkesmannens krav. 
Avståelse av kommunal grunn i Burfjord sentrum. Kommunen vedtok å selge en eiendom med et påstående 
bolighus, tomta har fram til nå vært festet grunn. 
 

Småplukk fra kommunestyrets møte den 30.04.14 
 
Rullering av hovedplan vann. Kommunen godkjenner en videreføring av tiltak for vann 2009 - 2018 lagt inn i  
forslag til ny tiltaksplan for vann 2014 – 2023 og tiltakene, samt videreføring av avløp Stormo øst (ifb med ny  
vannledning), innarbeides i kommunens økonomiplan og budsjett. 
Vedlikehold kommunale kaier. Avsatte midler for 2014 på kr 1,5 mill rebudsjetteres, og tiltakene legges frem ved 
budsjettbehandling for 2015. 
De gamle lokalene til fritidsklubben i Burfjord fjernes i forbindelse med avslutning av prosjektet rent og pent i 
Kvænangen. 
Endring av betalingssats i SFO. Vedtektene revideres slik at betalingssats i SFO vedtas økt med kr. 1,83.- pr. time 
med virkning fra og med 01.05.2014.  
Søknad om fritak fra verv som meddommer i Hålogaland lagmannsrett fra Rita Pedersen ble avslått.  
Sak om reservasjonsordningen for leger ble lagt fram, men det ble vedtatt at saken skulle utgå. 
Ordførers godtgjørelse ble vedtatt satt til 70 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse med virkning fra 
01.07.14. 
Bemanningen på kommunekassa ble øket med 20 % stilling til totalt 4 årsverk. 
Samarbeidsavtale med UNN om tilsetting av turnusleger ble godkjent. 
Rusmiddelpolitisk plan, det ble vedtatt at planen rulleres.  
Opprettelse og drift av dagsenter, det ble vedtatt at saken ses på ifb med budsjett 2015.  
Asfaltering i Badderen, det foretas asfaltering av området som omfatter arealet for båtopptrekk/flytebrygge, og det 
tas kontakt med Jøkelfjord Laks og Badderen Servicestasjon med sikte på å få disse bedriftene til å delta i  
finansiering av asfaltering av arealet som disponeres av disse bedriftene.  
Rammetimetallet for skoleåret 2014/2015 ble satt til 115,5 timer + nødvendig ekstraressurs i henhold til søknaden 
for Kjækan skole og 489 timer som omsøkt for Kvænangen b&u-skole. 
Retningslinjer for tilskudd til bygging utenfor boligfelt. Det gis tilskudd med inntil kr. 100 000 pr. boligenhet til 
bygging av helårsbolig utenfor kommunale boligfelt eller utenfor områder hvor kommunen har investert i vei, vann 
eller kloakk. Boligenheten må tilfredsstille kravene til selvstendig boligenhet.  
Klage på vedtak om drift av grustak. Klagen ble avvist og dersom tilbyder ikke godtar de foreliggende krav, blir det 
ny utlysning. 
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PRESSEMELDING FRA OMDØMMEPROSJEKTET   

Dato: 12.06.14 

 

Tema: Vi lanserer ny felles nettportal for Nord-Troms 17.juni 

 

Prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms, som eies av Nord-Troms regionråd, har utviklet  

design og innhold til en felles nettportal for Nord-Troms som er etablert på 

www.nordtromsportalen.no.  

Nettportalen er et supplement til kommunenes egne hjemmesider, og skal være et virkemiddel 

for å skape interesse for regionen.  

 

Nettportalen skal bidra til å:  

1) Skape felles Nord-Troms identitet for innbyggere i regionen. 

2) Vekke (mer) interesse for regionen ut over regionens grenser. 

3) Skape boglede og bolyst.  

 

Vi er veldig fornøyd med nettportalen vi har jobbet fram, sier prosjektleder Silja Karlsen. Den 

skal vi bruke for å profilere regionen. Karlsen sier videre at målgruppa for den nye Nord-Troms 

portalen er potensielle tilflyttere. 

 

Med satsing på omdømmebygging ønsker kommunene i Nord-Troms å skape interesse for 

regionen. Når denne interessen er vekket i folk, er internett en viktig kilde for folk som vil  

søke mer informasjon. Da er det viktig at en nettportal som presenterer Nord-Troms er klar. 

 

Kommunenes egne hjemmesider kan til en viss grad dekke opp for dette behovet, men vi  

mener at felles satsing på omdømmebygging krever felles arenaer der man opptrer som et  

fellesskap –som Nord-Troms –også på nett, sier saksordfører Torgeir Johnsen. 

 

Det er viktig å understreke at ei nettside i seg sjøl ikke er nok for å skape interesse for  

regionen, det må drives utadrettet virksomhet og kampanjer av ulikt slag i tillegg til denne  

satsinga, sier Karlsen. 

 

Kontaktperson:  

Torgeir Johnsen, saksordfører omdømmeprosjektet 

Tlf.  995 87 555 

Silja Karlsen, prosjektleder 

Tlf. 906 33 595, e-post: silja.karlsen@skjervoy.kommune.no 
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 Museumsutstilling på Flerbrukshuset 

Utstillinga “Stopp en hel” En utstilling som med utgangspunkt i museets tekstilsamling 

 viser gjenbruk og reparasjoner av klær og tekstiler fra perioden 1900-1950  

 

Åpningstider sommeren 2014: 
I perioden 23. juni - 15. august: 

Mandag - fredag klokken 1000 - 1700 

Lørdag - søndag klokken 1100 - 1700 

 

Inngang 40,-/30,- 

 
For ytterligere informasjon, besøk museets 
nettsider: www.ntrm.no  

http://www.nordtromsportalen.no
mailto:silja.karlsen@skjervoy.kommune.no

