Balsfjord kommune
– for framtida

www.balsfjord.kommune.no

Vi har god plass
til flere
Midt i Troms, omkranset av to fjorder, fruktbart
jordbruksland og storslåtte fjell, ligger Balsfjord
kommune. Som en av Nord-Norges største land
brukskommuner kan du her bo landlig, men allik
evel bynært. Du kan være i Tromsø på 1 time, og på
Gardermoen i løpet av 4!
Balsfjord har rundt 5 700 innbyggere, og plass til
flere. Den sentrale beliggenheten, kombinert med
tilgangen til fantastiske friluftsområder, gjør at
mange føler de får i både pose og sekk ved å bosette
seg i kommunen. Den vakre naturen innbyr til van
dring, og fjorden ligger klar til utforsking med båt.
Fiskeelver og -vann, samt et unikt fugleliv innbyr
også til storslåtte naturopplevelser.

Kom til
Balsfjord!
Som i de fleste andre kommuner, må du betale
skatter og avgifter i Balsfjord. Her vil du imidlertid
få mye igjen:
FAMILIE OG OPPVEKST
Tjenestilbudet i kommunen er godt utbygd. Vi har full
barnehagedekning i Balsfjord, også for barn som er
født etter 1. september. Barnehageplass kan du få
enten nær arbeidssted eller bosted – hva som passer
deg og din familie best. Den kommunale kultur
skolen har et variert tilbud. I kommunen finner du
også barne- og ungdomsskoler, montesorriskole,
folkehøyskole og videregående skole.
Å BO
Balsfjord kommune har flere små og større bygder,
med hver sin unike identitet. Boligtomter, i offentlige
og private felt, er rimelige, og du får god plass – du
trenger ikke å bekymre deg over at naboene ser alt
du gjør, eller å beregne 30 minutter ekstra tid om
morgenen på grunn av kø. Om du ønsker, kan du ha
middag bestående av både egendyrkede grønsaker
og fisk du trakk opp fra havet selv.

Den verdifulle tiden – fritiden!
Balsfjord har en fantastisk natur med mangfoldige mulig
heter for friluftsliv. Nærheten til naturen er viktig, og her
finner du friluftsområder som er tilrettelagt for handi
cappede og lysløyper spredt i hele kommunen. En fin måte å
knytte kjennskap både til naturen og innbyggerne våre, er å
bli med i for eksempel Balsfjord Turlag eller Barnas Turlag.
Ungdommen er engasjert gjennom tiltak som Bry dæ, Bula
huset og andre ungdomsklubber. Som en MOT-kommune
har vi fokus på å møte ungdommen der de er, og spre MOT
sine gode verdier.

ENGASJEMENT OG MANGFOLD
Det er et stort frivillig initiativ i Balsfjord, noe som resulterer
i blant annet Saga visefestival, Malangsrevyen og Nordkjos
revyen. Kultur- og fritidstilbudet stopper riktignok ikke med
det, for det finnes en rekke andre lag og foreninger i Bals
fjord, slik som Historielag, Balsfjordkoret og Malangskoret,
ulike husflidsgrupper, interesseorganisasjoner for ulike
aldersgrupper, og selvsagt idrettstilbud som fotball, ski,
håndball, turn, dans og svømming.

En kommune i
vekst
HØY VEKSTRATE I ARBEIDSPLASSER
Det har vært en betydelig økning i antall arbeids
plasser i kommunen i det siste tiåret. Offentlige
helsetjenester og undervisning har gitt mange nye
arbeidsplasser.
I privat sektor har veksten særlig kommet i industri
samt bygg/anlegg. Det har også vært tilvekst innen
for reiseliv og forretningsmessig tjenesteyting.
POTENSIALE FOR NÆRINGSUTVIKLING
Balsfjord kommune tilrettelegger for fortsatt
næringsvekst, blant annet er det avsatt betydelige
næringsarealer på begge sider av E6 mellom Stor
moen og Tømmerelv.
Bergneset Industriområde har strategisk beliggen
het med dypvannskai og nærhet til E6. Nordkjosbotn
har også god beliggenhet i forhold til både E6 og
E8, og en godt utbygd næringspark med moderne
infrastruktur.

Muligheter for
fremtiden
Balsfjord kommune har fokus på næringsutvikling
og innovasjon. Fra mindre gårdsutsalg og småpro
dusenter til større etableringer er det mange
muligheter. Vi vil være en tilrettelegger og en viktig
støttespiller, både for nyetablerere og eksisterende
bedrifter.

DIN LOKALE REGNSKAPSFØRER!
Vi leverer fagkunnskap og
effektive regnskapsløsninger.

Telefon: 77 72 83 33 • post@norheimregnskap.no
www.norheimregnskap.no

Vekst og utvikling gjennom arbeid

Vi er her
for deg!

Husﬂid • Jobbfrukt
Vaskeri • Strøsand
Brukthandel
Åpent alle hverdager fra 09–15
Velkommen til Sandbukt AS

Alt innen landbruksmaskiner og -redskap!
Lantmännen Maskin representerer sterke merkenavn
som VALTRA traktor og CLAAS traktor, treskere og
høstemaskiner, Bogballe kunstgjødselspreder, Tokvam
snøutstyr, veivedlikeholdsutstyr fra Holms og FMG,
Hardi sprøyter, Multiva hengere og skogsvogner og
-kraner fra FTG.
Jim M. Øverli, tlf 469 17 765
Lantmännen Maskin Troms
Sagelvvatn, 9050 Storsteinnes
www.lantmannen-midtnorge.no

Sandbukt- en Vekst

bedrift

Sandbuktveien, 9050 Storsteinnes

www.sandbuktas.no
Tlf. 919 19 720

MILJØET - VÅR DRIVKRAFT!
Totalleverandør
av avfallstjenester
Perpetuum leverer profesjonelle
avfallstjenester til private og offentlige
virksomheter, og har også gode løsninger
når du har behov for en avfallscontainer
hjemme.
Vi har et moderne deponi på Stormoen
i Balsfjord hvor vi tar imot og behandler
forurensede masser og ordinære
deponivarer.
Tilpassede løsninger og god service er
viktige ledetråder for oss.
Ta kontakt med oss for råd og veiledning.

Telefon 40 00 29 29 - www.perpetuum.no

Balsfjord kommune
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes
Tlf.: 77 72 20 00
post@balsfjord.kommune.no
www.balsfjord.kommune.no

CARAVAN // Autosalg // Entrepenør

A. Pedersen
& Sønn AS

Hans Petter Pedersen • Tlf: 90 88 89 81
E-post: transport@apedersen.no

Takk til annonsørene som har
bidratt til brosjyren

DET KOMMER MYE FISK FRA
FÔR PRODUSERT PÅ BERGNESET
Gjennom 27 år har EWOS sin fabrikk på Bergneset levert
lokalprodusert fôr til oppdrettere i Nord-Norge. Med verdens
mest moderne fôrflåte sikrer vi at fôret trygt og effektivt
kommer fram til hvert oppdrettsanlegg.

www.ewos.no

Utleie av containere fra 4 til 35 m3
Vi lager forslag til avfallsløsninger i gamle og nye bygg.
Forbrenning av farlig avfall, smittefarlig avfall og makulering av dokumenter.
Har du avfall hjemme?

Ring oss,
vi finner en løsning!

Tlf.: 77 85 06 50
E-post: post@senja-avfall.no

www.senja-avfall.no

Vi ta
ansva r
rf
miljø or
et
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Slik er EWOS med på å sikre næring, arbeidsplasser og vekst
i Norges vakreste landsdel. EWOS Bergneset har ansatt
operatører og personell innenfor prosess, HMS, kvalitet,
lager, ordre og vedlikehold.

