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Sørfold kommune

Fjell møter fjord

Foto: Halvard Toften

V

elkommen til vår
vakre nasjonalparkkommune!
Sørfold ligger i Indre Salten og har i underkant av 2000 innbyggere. E6 går gjennom
kommunen, og fra kommunesenteret Straumen er det 15 minutter til Fauske og en time
til Bodø. Kommunen har full barnehagedekning og kulturskole uten venteliste, og vi har et
godt tjenestetilbud til våre innbyggere – med god plass til flere.

Som ansatt i Sørfold kommune starter du på
minimum 8 års ansiennitet, og vi kan tilby et
trivelig og uformelt arbeidsmiljø ved alle våre virksomheter og arbeids-plasser. Næringslivet er preget
av både tradisjon og innovasjon. Sørfold er kraft og
industri, kultur og unike naturopplevelser.
Velkommen til en hverdag uten kø.
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Byggestøtte

Byggeklare utsiktstomter og 150 000 kroner fra kommunen
venter på deg som vil bygge bolig i Sørfold.
Marianne Strand og Johnny Mathisen har bygd hus på
Straumen, i gangavstand til butikk, turområder, rådhus, skole
og barnehage. Hvis du velger å bygge utenfor tettbygd strøk,
kan du få inntil 250 000 kroner.

Smolten AS driver klekkeri og produksjon av settefisk av laks og ørret.
Høy teknisk standard på settefiskanleggene og dyktige medarbeidere er med på å sikre frisk og livskraftig
laks og ørret. Selskapet er lokalisert i Hamarøy, Sørfold og Flakstad kommune og har sitt hovedkontor på Innhavet.
Smolten har i dag 30 ansatte, og omsatte i 2014 for NOK 134 mill. Selskapet er i sterk vekst og har foretatt en
betydelig utbygging av selskapets anlegg de siste årene.
8260 Innhavet • T: 46 80 7000 • E: firmapost@smolten.no • www.nordlaks.no

Scann QR-koden og se en presentasjon av vårt moderne
anlegg i Mørsvikbotn

Trygg oppvekst

Sørfold har full barnehagedekning og helsefremmende
barnehager. Både skoler og barnehager er mye på tur. Høy
lærertetthet og stabil kompetanse gir barna en trygg og sterk
plattform for læring og utvikling. Til Newtonrommet ved
Straumen skole kan klasser fra hele Salten komme på undervisningsbesøk.

«Jeg bor like ved barnehagen min,
og kan gå dit alene» – Viljar, 4 år
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Kulturkommunen

Halvparten av elevene i grunnskolen går i kulturskolen. Der
kan de lære å spille en rekke instrumenter, synge, spille i band
og danse. De kan også gå på kreativt verksted. Kulturskolen har
fokus på ungdomsstyrt aktivitet, og har fått anerkjennelse og
priser for sin satsing på UKM, Ung Kultur Møtes.
Sørfold er vertskommune for distriktsmusikere. Dette sikrer
høy kompetanse i kulturskolen og gir mange gode konsertopplevelser for alle, fra de minste på barnehagekonsert til de
eldste på sykehjemmet. Kor og korps, husflidslag, idrettslag
og andre foreninger sørger for trivsel og tilhørighet i hele
kommunen.
Ved Lakselva idrettsanlegg er fotballbanen grønn hele året.
Den varmes opp med spillvarme fra Elkem Salten. I Sørfoldhallen er det stor aktivitet hver dag. Hallen har håndballbane i
full størrelse, 25 meters svømmebasseng og treningsrom med
apparater for styrke- og kondisjonstrening. Kommunen har
anlegg og områder for mange typer fysisk aktivitet, blant annet
tre flotte skyteanlegg og tre velpreparerte lysløyper.

Tre søstre i samme korps

Tilde Meisfjord (nærmest) og Signe spiller kornett, mens Julie
trakterer trommene. De tre søstrene er alle med i Straumen
skole- og ungdoms-korps, og Julie og Tilde går i kulturskolen.
Der spiller de piano.

Jobbe i Sørfold
Sørfold kommune vil ha stort behov for arbeidskraft innen helse og omsorg i årene som kommer. Blant annet
planlegges nytt helsehus. Men også i andre sektorer lyses det jevnlig ut stillinger. Oppdatert oversikt over
ledige stillinger ligger på kommunens nettsider.
Næringslivet er i utvikling, både innenfor industri, havbruk og mineralbransjen, og har mange muligheter.
Sørfold Industrikai er godkjent for internasjonal skipstrafikk, og i Mørsvikbotn, helt nord i Sørfold, ligger
Smolten AS, et av verdens mest moderne anlegg for oppdrett av smolt. Andre betydelige aktører innen
oppdrett er Marine Harvest og Sisomar AS.
Sørfold Industrikai: Direktelinje til Europa

TRINE HELLAND
Sykepleier:

Jeg lærer mye, og kjører både
hjullaster, gravemaskin og veihøvel.
Foto: Tore Vidar Solem

Jeg trives godt som sykepleier ved
Sørfold eldresenter, med hyggelige
kolleger og godt arbeidsmiljø. Jeg
kan trygt anbefale andre å søke
jobb i Sørfold. Ordningen der man
starter på minimum 8 års lønnsansiennitet er veldig bra. Det betyr
mye når man er ung og nyutdannet.

ALEXANDER OLSEN
Lærling, maskinfører:

Starte egen bedrift?
Bærproduksjon, matopplevelser, fortellerteater, duodji, design og bokmakeri. Dette er noen av gründervirksomhetene i Sørfold. Her er også mange foretak innen fiskeri, bygg og anlegg, håndverk m.m.
Nær kommunesenteret Straumen ligger et nytt næringsområde som skal fylles. Vi har også andre ledige
arealer til næringsvirksomhet, dypvannskai og gründerstipend. Sammen med nabokommunene tilbys
etablererkurset Start Opp Salten hvert år.

Geir Anders Berg driver Alva Form.
Foto: Erlend Horndal.

Hege Ruud driver Heges MatOpplevelser.
Foto: Karoline O. A. Pettersen

Kontakt oss for nærmere opplysninger, se siste side.

Eventyrdamen Eirin Edvardsen. Foto: Valter Kristensen.

Borghild Wingan på Bjørklund gård.

Coop Prix Andenes
Dverberg

Foto: Rune Nilsen, News on Request.
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SISSEL HORNDAL
Forfatter og designer:
Er du ung, er det viktig å reise bort.
Se nye steder, få nye tanker, treffe nye
mennesker, lære nye ting. Men har du
fjorden og heimfjellan i blodet er det
en glede å flytte tilbake, da vet du å
sette pris på å være akkurat der du er.
Og kanskje kommer den rekende på
ei fjøl, akkurat den historien du har
ventet på.

Åpningstider:
Mandag–fredag: 0800–2200 • Lørdag 0900–2000
www.coopnordland.no

Friluftsliv for alle
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Finn roen ved et stille fjellvann. Opplev de idylliske småstedene langs fjorden som forteller historien om
Sørfold før E6 ble gjennomfartsåre. Uberørt villmark eller turer i nærmiljøet, valget er ditt. I Sørfold er du
aldri langt fra flotte turområder, selv om du befinner deg midt i et boligfelt.

Foto: Tore Vidar Solem

Her har vi alt vi trenger

JON MEISFJORD, daglig leder ved Sisomar AS:
For meg som er ivrig friluftsmann og småviltjeger, er Sørfold et eldorado.
Jeg går gjerne på jakt og fisketurer i Sørfold-fjellene og nyter stillheten.
Våre tre døtre er aktive i korps og kulturskole, og har mange venner i
nærmiljøet. På arbeidsplassen har vi et trivelig arbeidsmiljø og ser lyst
på fremtiden. Jeg er også godt fornøyd med kommunens tilrettelegging
for næringslivet.

Sisomar har siden starten i 1986 vært med på en formidabel utvikling i
oppdrettsnæringen. Vi har siden oppstart vært en leverandør av smolt
for matfiskoppdrettere langs kysten fra Nord-Trøndelag til Finnmark.
Fra å være i en næring med relativt få tekniske hjelpemidler til i dag
en høyteknologisk industri har vi vært med hele veien i produksjon
av kvalitetssmolt.

Trollbukta, 8226 Straumen • Tlf. 75 69 73 00
sisomar@sisomar.no • www.sisomar.no

Nasjonalparkkommunen
Sjunkhatten
– Barnas nasjonalpark

Foto: Jim T. Kristensen

Rago nasjonalpark
– Norges villeste?

Praktfulle naturopplevelser venter turgåere som besøker Rago.
I 2015 ble den kåret til en av «Topp 10» i Europa. Terrenget er
fylt av kontraster. I Rago finner du stille skoger og bratte fjell,
tordnende fosser og isbreeer. Rago er sammenhengende med
to store nasjonalparker på svensk side. Til sammen er dette
Europas største villmarksområde. Sjunkhatten, Barnas nasjonal-

park ligger i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner. Røsvik er
en av tre innfallsporter, og med båt er parken lett tilgjengelig
via Sjunkfjorden og Nevelsfjorden. Fra Røsvik er det skiltede
turstier inn i området. Her er spennende kulturhistorie etter
tusenårig reindrift, som videreføres aktivt av Duokta reinbeitedistrikt.

Utenom nasjonalparkene er det en rekke turområder og merkede stier, familievennlige og lett tilgjengelige. Gjerdalen ble kåret til
Sørfolds mest attraktive friluftsområde i 2015, Friluftslivets år. Ved Gjerdalsvatnet har Statskog tilrettelagt for funksjonshemmede,
også med fiskemuligheter.

Din totalleverandør på avfall i Sørfold
Farlig avfall - Metall - Trevirke - Restavfall
Papp/papir - Matavfall - Fiskeri og oppdrettsavfall
Forurensede jordmasser

Postboks 6094 Mørkved, 8031 Bodø
Tlf. 75 50 75 60
www.retura.no/iris

Regnskapsførsel og økonomisk rådgivning.
Kontakt oss for nærmere avtale.

Telefon: 75 60 10 40 • E-post: post@okhuset.no • www.okhuset.no

Norges mest effektive kraftprodusent

Blue is the new green...
As much as 70% of the globe is covered by water. Yet, only 2% of the world’s
food supply comes from the ocean. Everybody agrees that in the future this has
to change. More food needs to come from the ocean. We also need to produce
protein more efficiently, and fish has the potential to do this. Blue is the new green.

www.marineharvest.com

Takk til våre samarbeidspartnere

A.U.Bygg as utfører alt innen tømrerarbeid på en
kvalitetsmessig måte! Vi strekker oss veldig langt for å møte
kundens behov.
Nybygg • Rehabilitering • Bolig • Hytte • Garasje
Med andre ord - det meste innen bygg!

E-post: post@aubygg.no • Tlf : 481 19 072 / 909 69 145
www.aubygg.no
Norsk vær tar aldri slutt. Heldigvis. Det har gjort
Statkraft størst i Europa på fornybar energi. Men
hvorfor stoppe der? En hel verden trenger mer av
det vi kan mest om. Det gir unike muligheter, som
må tas godt vare på. Til beste for miljøet og til
beste for AS Norge.
Se mer på statkraft.no

Vi bringer containere fra hele verden til Nord-Norge!

www.saltenhavneservice.no
company@saltenhavneservice.no

-

Bildet av containerne og containertrucken kan stå.
NCL-logoen kan stå
Bytt ut bildet til venstre med den nye logoen vår (vedlagt), og fjern gammel-logoen
og teksten i toppen
• 26 rom, med tilsammen
50 senger, bad, dusj, TV og radio
Bytt ut resten av teksten med:

Kobbelv
er et populært
knutepunkt fjernes
- vertshus
Teksten
på bildene
i Sørfold. Det ligger lett tilgjengelig langs E6,
men likevel idyllisk og tilbaketrukket.
Fra terrassen har man nydelig utsikt mot
Leirfjorden og "Baggfossen", med eget
minikraftverk.
Vi er stolte av å være en del av matnettverket
Arktisk Meny og har spesialisert oss på mat
med utgangspunkt i lokale retter og råvarer.
Vi ønsker å formidle et levende miljø, der kultur
og lokale tradisjoner står i sentrum, og inviterer
til konserter og andre kulturarrangementer.

• kafè og restaurant for
arrangementer opp til 180 personer
• kurs-og konferanser for grupper
fra 8 -50 personer
• Catering
• Trådløs internett tilgang på
møterom og gjesterom
• merkede nærliggende turstier,
gjerne guidet- i vakker natur
• gjestebrygge
• tunnelopplevelse

Kobbelv, 8264 Engan
Tlf. 75 69 58 01
E-post: vertshus@kobbelv.no
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Avstander:
Straumen – Fauske:
Straumen – Bodø:

1 av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap:
Engan – Ørnes og Kjelvik.
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Postadresse: Rådhuset, 8226 Straumen
Telefon og faks: 75 68 50 00 / 75 68 50 01
E-post: post@sorfold.kommune.no
Web: www.sorfold.kommune.no

