Foto: Trygve Selmer

Ready for take-off!
Evenes kommune har tatt grep og er klar for fremtiden.
Som Norges mest voksende fly-kommune gir vi
innbyggerne mulighet til å leve det gode liv i trygge og
spektakulære omgivelser.

Evenes kommune

Vi garanterer gode naboer, flotte naturopplevelser og
kort vei til store og små kulturarrangement!

Side 2

En sterk base for fremtiden
I hjertet av Ofot-regionen, midt mellom Harstad og
Narvik, finner du Evenes kommune. Vi er en liten
trivelig kommune som står foran store endringer. Med
endringene kommer det nesten uendelige muligheter.
Forsvaret har nemlig utpekt Evenes til vertskommune for Forsvaret – en rolle vi er klar til å ta på største
alvor. Denne satsningen betyr nye oppgaver for oss og
god mulighet for å utforske vårt utviklingspotensiale.
Vi gleder oss!
Oppbyggingen av Evenes flystasjon er det største
prosjektet som følger med denne nye statusen. Det
betyr at vi får en ny stor statlig arbeidsplass med
500 ansatte i 2022 i tillegg til 300 vernepliktige. For
at Forsvarets satsing skal gi uttelling, sikrer kommunen at Evenes er klar til å ta imot nye innflyttere og
næringsaktører.
Er du fra Evenes, er det nå enda flere gode grunner
til å bli i området, ettersom Forsvaret rekrutterer mye
lokalt. Evenes kommune har trygge oppvekstvilkår,
rimelige og svært gode boligforhold i nærheten av
arbeid, fantastisk friluftsliv og et sterkt lokalsamfunn.
Samhold, dugnadsånd og kultur er ord som beskriver
livet her, og det er lett å få venner. Innbyggere, frivillige, næringsliv og en dose o
 ptimisme er oppskriften
på det Evenes vi bygger og u
 tvikler for dagens og
morgendagens evenesværinger.

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

Fotogalleri

Cinemagraph

HØGÅS TRANSPORT AS
Graving• Transport
Masseleveranser • Brøyting

Web-ikon

Tlf. 971 42 819• E-post: frobehoe@online.no
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Midtpunktet i en spennende region
Evenes er en liten Nordlandskommune som ligger langs
E10 midt mellom bykommunene Harstad og Narvik. Dette
er innfallsporten til hele regionen fra Lofoten i sør til
Vesterålen og opp mot indre Troms i nord. Vi er et naturlig
knutepunkt, fordi Harstad/Narvik lufthavn ligger i Evenes.
Lufthavnen tar imot reisende fra både Norge og utlandet
på vei til den flotte regionen vår, og Evenes kommune med
flyplassen i sentrum representerer regionens pulserende

hjerte. En del innbyggere fra nabokommunene jobber i
Evenes og pendler daglig, og fremover kommer mange
til å bosette seg fast her.
Med Forsvarets utbygging får vi enda en viktig aktør i
kommunen som sikrer arbeidsplasser og fortetning av
aktiviteter.

Tårstadveien 552, 8535 Tårstad
Rør til alle utvendige arbeider.
Veiduk, mark-isolasjon og grunnmurspapp.
Åpent: Man–fre: 07–19 • Lørdag: 08–18
Kveld og helg etter avtale.
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Mitt Evenes
Ofot-regionen har Norges vakreste natur, og
Evenes er ingen unntak. Her er flott opplevelser på
alle kanter, bra kommunikasjon og gode offentlige
tilbud – rett og slett et herlig sted å slå seg ned.
I Evenes kan du bosette deg i attraktive og trygge
områder med kort avstand til offentlige og private
servicefunksjoner. I boligområdene kan dere bygge
deres nye hjem i etablerte eneboliger, leiligheter
eller rekkehus.
Drømmer dere om noe helt nytt, har kommunen tre
reguleringsplaner som snart er ferdige, i tillegg til
tre byggeprosjekter som skal realiseres. Her kan
dere delta i prosessen fra oppføring til utlevering
av nøkkel. Kommunen har et godt og variert boligmiljø som passer for folk i alle aldre og med ulike
behov. Vi har et hjem for alle: unge som kommer
alene og vil bo sentralt, voksne som vil flytte i
leilighet, og familier som ønsker sitt eget hus.
Evenes er kjent for å ha et lokalmiljø hvor man tar
vare på hverandre. Her får du gode og hjelpsomme
naboer og kanskje til og med reservebesteforeldre
til barna.

Foto: Evenes turlag
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Midt i leken
I Evenes kommune er kun de beste rammene gode nok
for våre yngste innbyggere.
En ny, moderne skole på Liland med plass til 250
elever fra 1. til 10. klasse har byggestart våren 2019.
Her kan barna boltre seg i en flerbrukshall med parkett
til håndball og innendørsidrett eller i den tilhørende
svømmehallen. I tillegg til flotte nybygg har vi unge
lærere som sikrer barna engasjert undervisning.
Skolen ligger i trygge omgivelser der det er sikkert
å hente og bringe barn, enten de kommer med buss
eller blir kjørt av foreldrene. I tillegg er det kort vei
til skolen fra flyplassen, kommunens største arbeidsplass, slik at dere kan hente og levere på veien til eller
fra jobb.
Evenes kommune har også hundre prosent barnehagedekning med en barnehage på Liland og en i Bogen. Vi
er stolte av å kunne vise til kvalitet, trivsel og kompetente ansatte som bryr seg. Barnehagen samarbeider
godt med skolen, slik at barn med spesielle behov
garantert får en god skolestart.

Takk for at du kildesorterer avfallet ditt!

Side 7

VIZUELLI.NO

TETT PÅ
DEG!
Vi er det lokalpatriotiske energiselskapet
som leverer strøm, tv og internett fra Altibox
og Hitch smarthusteknologi...
...og vi har et stort hjerte for vårt
lokalsamfunn.
Ta kontakt med oss på 77 04 25 00 eller hlk.no
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Næringslivet har vokseverk
Utbyggingen av Forsvarets flystasjon betyr nye
muligheter for næringslivet. Vi har stor pågang av
næring utenfor kommunen som vil etablere seg på
og utenfor flyplassen.
Forsvarssatsingene i Evenesregionen skaper økt
kjøpekraft, som igjen gir grunnlag for nye næringer. Vi
har allerede servicenæringer og mindre type industri,
men har større ambisjoner og videreutvikler næringsarealene ved flyplassen.

Mulighetene til å finne jobb for to i Evenesregionen er
absolutt til stede. Regionen står foran en spennende
vekst innenfor både offentlige og private tjenester i
årene som kommer. Det offentlige tjenestetilbudet i
regionen har blant annet behov for sykepleiere, akademikere og ingeniører.
Norges Arktiske Universitet tilbyr akademiske og
tekniske studier ved campusene Harstad og Narvik.

Foto: Karoline Lillemo / Forsvaret

Her finner dere jobb
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La gründer-drømmen bli virkelighet
Oppgangstider betyr nye ideer. Har du lyst å etablere deg med
en forretning og prøve noe nytt? Kommunen er fleksibel og
behjelpelig med å finne frem i jungelen av støtteordninger, i
tillegg til å tilby næringsarealer. Vi er offensive, samarbeidsvillige og klare til å gi deg gode tilbud.
Evenes skal være attraktiv for alle, og vi er stolte av et
dynamisk og fremoverlent næringsmiljø.

Et sted å møtes

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Foto: Forsvarets Forum

Foto: Sure Hotel Harstad/Narvik Airport

Sure Hotel Harstad/Narvik Airport vil stå
ferdig i juni 2019. Hotellet vil bestå av
153 rom hvorav 14 familierom. Her er
det også møterom, treningsrom og
badstue i tillegg til lekre loungeområder. Dette er et sted der dere kan
møtes i en avslappet atmosfære.

Side 10

Midt i opplevelsen
Nyt naturen i fulle drag
Evenes er synonymt med unike naturopplevelser.
Store og små turgåere kan få glede av turlagets 26
oppmerkede løyper. Uansett vanskelighetsgrad får
dere spektakulær utsikt, utfordringer og gleden av å
være midt i Norges flotteste landskap.

Vassbotn Båling, foto: Svein Erik Kristiansen

Trekker du mot sjøen, kan du ta alltids ta en båttur
eller finne fram kajakken – her er mulighetene
uendelige!

Foto: Evenes turlag

Vil du være aktiv sammen med andre, er det en del lag
og foreninger som driver med fellestreninger og turer i
godt lag.

Foto: Evenes turlag

Evenes Turlag har lagt godt til rette for både sportsentusiaster og familier med små barn. Langs noen av
turløypene er det gode fiskevann. Om vinteren har vi
lange strekk med skiløyper som prepareres på frivillig
basis.

Side 11

Vi garanterer at våre kunder alltid vil få et første klasses produkt levert av oss,
og selvfølgelig til en fornuftig pris.
Vår filosofi er: «Alltid på vei med fokus på deg…»
En busstur bringer folk sammen, og skaper stemning og ikke minst er det sosialt å være samlet i en og samme buss. Opplevelsen av
nydelig nordnorsk natur underveis er i seg selv en opplevelse.
Evenes Buss AS er vel kjent for å å yte den beste service, gjerne kombinert med stor fleksibilitet for å imøtekomme kundenes behov.
Vi har vår base ved Harstad/Narvik Evenes flyplass.
Fra Evenes til Lofoten/Svolvær eller Vesterålen er det bare 2 – 2,5 timer med buss. Dette er i seg selv et ettertraktet reisemål vi mer
enn gjerne tilbyr persontransport eller turkjøring til.
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A102

NARVIK KOMMUNE

NARVIKGÅRDEN

Narvik kommune er en attraktiv og konkurransedyktig
arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Folkehelse,
befolkningsstruktur, økonomi og tilrettelegging for
næringsliv og arbeidsplasser er våre satsingsområder.
Med våre 1643 stolte årsverk er vi regionens største
arbeidsgiver.
Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

Narvik kommunes eiendomsselskap jobber primært
med by- og eiendomsutvikling.
Selskapet har en viktig samfunnsrolle, bl.a. med
infrastruktur i ny bydel, utvikling i Narvik sentrum og
i Narvikfjellet.

Narvik – et samfunn i utvikling

narvik.kommune.no

FUTURUM

En sterk region – et attraktivt Narvik
Narvik kommunes næringsutviklingsselskap.
Tilrettelegger for eksisterende næringsliv
og nye etableringer. Futurum gir gratis råd
og veiledning, og er pådriver for regional
vekst og utvikling.
futurum.no

Etablering, trivsel og vekst

narvikgaarden.no

NARVIK HAVN

Det grønne transportknutepunktet i Arktis
Narviks geografiske plassering, i forhold til sjø, vei,
jernbane og flyplass, gjør Narvik havn til et naturlig
knutepunkt. Havna er tilknyttet det internasjonale
jernbanenettet, og bistår gjerne med fremtidsrettede
og miljøriktige transportløsninger.
narvikhavn.no
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“

Slagordet vårt «midt i
opplevelsen» kan vi stå inne
for. Evenes er en kommune der
man aldri kjeder seg.

Side 15

Opplev historien i det lokale
Følg kunsten rundt i fylket
Skulpturlandskap Nordland er et internasjonalt kunstprosjekt
med skulpturer plassert rundt omkring i 34 kommuner i
Nordland. Steinkirka på Evenes er vårt bidrag i det storslåtte
prosjektet som forener kunst og natur. Slik som de andre
skulpturene er den fritt tilgjengelig for alle, fordi du opplever
den best i miljøet den står i.
Andre verdenskrig har også satt sitt preg på Evenesregionen,
som var sentral under krigshandlingene. På Evenestangen kan
dere utforske flere av krigsminnene.
I Bogen kan du følge «Sporet» og oppleve rester etter
fordums bergverksdrift i det som nå er kommunesenteret.
Dette er en lærerik og overkommelig tur for både store og
små. Fortsett gjerne turen inn mot Vassbotn, hvor dere
finner restene etter et av de første kraftverkene i Ofoten,
som leverte energi til b
 ergverksdriften.
2

1

Kultursti Gruvedrift / Cultural Trail Mining

Gruvedrift i Bogen

Kraftstasjonen i
Vassbotn / The
power station at
Vassbotn ca. 1920.

Gruvedrifta her begynte med et dagbrudd i Bergvik.
Råmalmen besto av magnetitt med jerninnhold på
27-30 %. Man bygde et separasjons/oppredningsverk
for å levere malmkonsentrat med høyere jerninnhold.
Både verk og utskipingskai sto ferdig på Ånes i 1905.
Året etter ble skinnegangen mellom Bergvik og Ånes
tatt i bruk. Produksjon av jernmalmkonsentrat var godt
i gang. Fem forskjellige selskaper fra fire forskjellige
nasjoner prøvde i tur og orden lykken på jernforekomstene i Bogen. I løpet av disse årene ble en omfattende
infrastruktur bygd ut. Gruvedrifta ble avsluttet i 1939.
Bogen har mange synlige minner etter gruvedrifta.
Fra samfunnshuset kan man gå til det gamle kommunehuset, som var administrasjonsbygning for gruveselskapet, og videre opp den bratte bakken til Sporet.
Denne veien følger den tidligere jernbanetraséen til
Nedre Kleiva. Herfra kan man gå opp til ruinene etter
den gamle Grubestua. Langs denne traséen kan man
se ruiner, bygninger, enkelte vagger og ellers spor i
landskapet etter gruvedrifta.
Bergverkshistorien i Ofoten ble dokumentert og løftet
fram i boka Skatter i fjell - en guidebok om gruvedrift
i kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes,
utgitt i 2012. Dette var et samarbeid mellom Museum
Nord, Narvik og disse bergverkskommunene i Ofoten.
Skilting av bergverksminner / kulturstien her i Bogen er
en del av dette prosjektet.

QR

Bogen ca.1905.

Foto / Photo X

Det store, hvite bygget er det første knuse- og separasjonsverket. Tårnet bak hadde heis som fraktet malmen opp til knuseverket.
Bak tårnet ser vi lageret for finknust jernmalm (i dag snekkerfabrikk). Fra den lengste av kaiene (i dag Michaelsenkaia) ble malmen skipet ut. Huset med to skorsteiner er administrasjonsbygget. Det ble senere rådhus.
The big white building is the original crushing mill and separation plant. The tower behind it had a hoist to haul the ore up to the
crushing mill. Behind the tower is the store for the finely milled ore (now a joiner’s workshop). The ore was shipped from the longest quay (now called the Michaelsen Quay). The building with two chimneys housed the offices, and later became the Municipal
Offices.

Knuserne og separasjonsverket hadde behov for mye elektrisk kraft. I den første tiden
fikk de elektrisk kraft fra generatorer drevet av en lokomobil (dampmaskin). I 1908
begynte man å planlegge et permanent vannkraftverk basert på 120 meters fall i Kvitforselva fra Niingsvatnet til Strandvatnet. Kraftverket ble ferdig og tatt ibruk i 1912.
The crushing mill and separation plant required a great deal of electricity, which was initially produced by a steam-powered generator (lokomobil).
A permanent hydroelectric power station began to be planned in 1908, based on a 120 m high waterfall (Kvitforsen) cascading from Niingsvatnet to
Strandvatnet. IThe power station was finished and became operative in 1912.

Dampkjøkken (Evenes Samfunnshus from 1963). Steam kitchen (Evenes Community Centre from 1963). Ca. 1910

Mining in Bogen

Evenes
kommune
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Bogen ca.1910.

Foto / Photo Y

Bogen ca. 1915.

Foto / Photo Z

Bygninger og anlegg under gruvedriften i Bogen. Nåværende navn i parentes.
Buildings and infrastructure from the mining days in Bogen. Present use in brackets.

Sponsor

Sponsor

Sponsor

0. Driftsbestyrerbolig
1. Kullager
2. Dampkjøkken (Evenes Samfunnshus)
3. Smie
4. Kontorbygning (Gamle kommunehus)
5. Lager (Hålogaland Kraft)
6. Dampdrevet kraftverk – lokomobil
7. Første knuseverk
8. Pumpehus
9. Heistårnet
10. Sliggmagasin (Snekkerifabrikk)
11. Taubanestasjon - for frakt til kai
12. Verksted (Surstoffen)
13. Smie
14. Laboratorium
15. Vannbasseng
16. Oppredningsverk
17. Knuseverk
18. Kontorsjefsbolig (Villa)
19. Taubanestasjon
20. Pumpestasjon 21. Kai
T. Transformator B. Brakke

0. Manager’s dwelling
1. Coal store
2. Steam kitchen (Evenes Community Centre)
3. Smithy
4. Office building (former Municipal Offices)
5. Stores (Hålogaland Power Company)
6. Steam-driven power station
7. First crushing mill
8. Pumping house
9. Cage tower
10. Concentrate store ( Joiner’s workshop)
11. Cableway tower
12. Workshop (Surstoffen)
13. Smithy
14. Laboratory
15. Reservoir
16. Concentration plant
17. Crushing mill
18. Company secretary’s dwelling
19. Cableway station
20. Pumping station 21. Quay
T. Transformer B. Huts

Informasjon og kontaktinfo / Information and contacts: www.evenes.kommune.no

Foto, grafikk, layout / Photos, graphic, layout : Evenes kommune
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En tur til Evenesvika
slår aldri feil
Du kan ikke oppleve Evenes om sommeren uten en
tur innom Evenesvika. Det er et populært turmål og
et vernet område som blir brukt flittig av familier. Her
kan dere slappe av på en fin liten sandstrand som er
perfekt for soling, bading og pølsegrilling. Alt er lagt
til rette for noen trivelige timer i en lun vik med både
benker og p
 arkeringsplass.
Evenesvika ligger i et naturskjønt område med en
gammel kirke med en flott prestegård i umiddelbar
nærhet. Om dere trenger en pause fra strandlivet, er
det fint å rusle i fjæra.

Mitraljøse, foto: Unn Kristin Laberg

Evenes var tidligere – lenge før Narvik ble by og
dagens infrastruktur ble etablert – regionsenter for
hele Ofoten. Da havet var eneste ferdselsåre lot
Håkon Håkonsson i 1250 bygge den første kirken
i Ofoten. Stedet ble Evenes. Dagens kirke er fra år
1800, bygd i gammel dansk herregårdsstil/Biedermeier, og er et vakkert og særpreget byggverk: en
korskirke med mansardtak. Inne i kirka er det flere
eldre gjenstander. Den eldste er døpefonten fra
1200-tallet og skriver seg fra den første kirken på
stedet.

Vi er en maskin- og skogsentreprenør med et sterkt lag på
8 medarbeidere. Vi utfører det
meste innen skog, graving,
grunnarbeid, VA jobber, landmåling med GPS og vi har
spesialisert oss innen gravearbeid
på linjearbeid.
Vi holder til på Moan hvor vi har
kontor og verksted.

Liakollveien 16, 8534 Liland
Tlf. Simon 908 59 038 – Vegard 913 76 392

www.fagerhaugmaskin.no

Evenes Parkering AS
Lavprisparkering ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes
Evenes Parkering AS
Flyplassveien 36, 8536 Evenes
Tlf: 916 82 073
E-post: post@evenesparkering.no
www.evenesparkering.no
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Skjærgårdsidyll
slik vi vil ha det
Liland ligger idyllisk ved Ofotfjorden. Her er den
eneste havnen i Ofoten med naturlig skjærgård.
Entusiaster fra Evenes kystlag har restaurert de gamle
byggene i havna, og i dag er Liland brygge et populært
kultursted. Den gamle brygga er et trivelig sted å få
en kopp kaffe om sommeren, og Mellageret brukes nå
som pub med scene og selskapslokale.
Fra brygga kan du også ta en båttur på fjorden med
en tamburing, enten på sightseeing eller fisketur.
Det årlige høydepunktet på Liland brygge er selvsagt
bryggefesten, som alltid blir arrangert den første
helgen i august.

Liland Bryggetreff, foto: Ragnar Bøifot

Sjørøvertokt, foto: Ragnar Bøifot

Velkommen til
Narvik Adventures
Unik overnatting i vår Arctic Dome
Nydelig utsikt over Narvik, fjord og fjell
Vakkert beliggende i Narvikfjellet

Bare et steinkast unna Narvikfjellet, med skiløyper
og opplevelser i verdensklasse!
Vi tilbyr også aktiviteter og teambuilding for små og store grupper
Nordlys • Jacuzzi • Bare 1 times kjøring fra flyplassen
Skreddersydde løsninger

Ta kontakt for tilbud!

www.narvikadventures.com • Mobil: 920 42 129
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Feskhaudryling, foto: Ragnar Bøifot
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Festivaler året rundt

Foto: Per Heimly

Kjøkkengjengen; Kurth Akselsen,
Edvard Amundsen og Marius Amundsen

Foto: Per Heimly

Er det en ting du merker i denne kommunen,
så er det at innbyggerne i Evenes er flinke til
å engasjere seg. Det resulterer blant annet i
mange festlige a
 rrangementer i løpet av året.

Snubbadagene
Om sommeren kan du oppleve markasamisk historie,
kultur og matkultur i den lille bygda Snubba.

Utendørskonsert med Arvvas

Tårstad-dagan
Tårstad er en liten landbruksbygd, som på
Tårstaddagan viser frem herlighetene sine.
Her er det mye spennende og godt på menyen,
fra lefsebaking, underholdning og salg av
lokalproduserte råvarer.

Bryggetreffet på Liland

Feskhaudryling, foto: Ragnar Bøifot

Kystlaget arrangerer bryggetreff på Liland over
to dager på sensommeren. Her gjennomføres
sjørøvertokter for de yngste med de skumle
piratene Hiv & Hoy. Norgesmesterskap i tørkatorskhaudryling, bryggekafe og bryggepub,
utstillinger og foredrag. Alt foregår på Kystlagets
bryggeområde i idylliske Liland. Arrangørene
garanterer dere både «god stemning og
tilsvarende skjitprat».

Foto: Aili Guttorm
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Mârkomeannu
Den samiske festivalen fremmer både historisk og
nyskapende kultur. Her får dere både uteopplevelser,
konserter og utstillinger. I nærområdet er det etablert
et friluftsmuseum om samisk kultur, som kan gi store
og små flotte inntrykk og opplevelser av samisk kultur
før og nå.

Foto: Aili Guttorm

Gatekjøkken • Kafe • Pub
Bensinstasjon m.m.
Niingskroa
Strandveien 50,
8533 Bogen I Ofoten
Tlf. 769 83705

Bogen i Ofoten
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I Evenes spiller vi på lag
Vi er stolte av et sterkt lokalsamfunn med engasjerte
frivillige og gode fritidstilbud. Som innbygger kan du ikke
unngå å bli en del av samholdet. Vi har en rekke frivillige
lag og foreninger inkludert idrettsforening for barn, unge
og voksne.
Liland Idrettsforening har et variert tilbud for store og
små, og i barneidretten kan barna prøve seg innen ulike
grener og finne ut hva de liker.
Hiv dere med på idrettslagets folkebad, eller still opp på
laget – eller som heiagjeng – til fotballkampene på vår
utendørs kunstgressbane. Idrettslaget arrangerer trim
for voksne og unge. I tillegg kan du delta på grendelagstrimmen på Lakså. Her får du profesjonell instruksjon
fra en trener med bakgrunn fra Forsvaret.
I Bogen er det også en skiforening med høyt aktivitetsnivå samt et dugnadsdrevet samfunnshus med
velutstyrt treningssenter. Bogen samfunnshus er også
aktivt brukt til arrangementer og større møter, og dere
kan leie lokalet til selskap.
I Evenes kommune er vi flinke til å hjelpe og bruke
hverandre, noe som resulterer i et åpent og dynamisk
lokalsamfunn.

DET GODE LIV

PÅ LILAND

Vi satser i Evenes kommune gjennom å bygge utleieboliger og
borettslagsleiligheter. Vi har nå et spennende boligprosjekt som
består av flere 4-mannsboliger på Liland.

Andelsleiligheter med carport.
Barnevennlige og naturskjønne
omgivelser med nydelig utsikt.
Vi bygger 4-mannsboliger over flere
trinn på flott tomt i boligfeltet ved
Liland skole.
Avstander fra leilighet i boligfeltet til:
• Barnehage 1,5 km
• Skole 550 m
• Fotballbane 1,3 km
• Butikk 1,2 km
• Evenes flyplass, 11 km
• Liland Brygge 1,2 km
• Evenes omsorgssenter 600 m
Ta nærmere kontakt for å høre mer om
prosjektet og informasjon om
leveransebeskrivelse. Vi bygger etter
TEK 17, med høy kvalitet og moderne
løsninger. Vi bygger så fort 3 av 4 er
solgt. Garasje, fliser, parkett, kjøkkentype m.v.
Vi har også leiligheter for utleie i Bogen,
Liland og Narvik. Ta kontakt med oss for
en hyggelig boligprat.
Kontaktpersoner:
Kirstin M. Leiros, tlf 406 31 940
mail: kml@omtbbl.no
Ketil Kristiansen, tlf 906 54 086
mail: Ketil@omtbbl.no
Hans Johnny Nilssen, tlf 915 73 335
mail: mesteras@online.no

Mesterbygg AS er et entreprenørfirma innen
bygg- og anleggsbransjen, Mesterbygg AS tilbyr
bygger boliger: hytter, eneboliger, garasjer,
grunnmur og bygger trapper. Mesterbygg holder
til i Bogen i Evenes kommune. Vi har bygget
mange boliger i Evenes kommune og tar
dessuten på oss vaktmesteroppdrag. Vi er
opptatt av god kvalitet i våre tjenester.

www.mesterbygg.no

BVS AS er en håndverkerbedrift som utfører
håndverker-, vaktmester- og renholdstjenester. Vi har mange boligselskaper som
våre kunder i tillegg til at vi bygger
eneboliger, hytter og utfører rehabiliteringsoppdrag. Vårt hovedkontor er i Narvik.
Vi bygger boliger og er forhandler av Blå Bolig.
Vi er miljøsertifisert og er opptatt av bærekraftige løsninger i byggeprosjektet.
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www.bvservice.no

Ofoten Midt Troms Boligbyggelag er et av 41
boligbyggelag som en del av Norske boligbyggelag. Vi er en medlemsorganisasjon og
forvalter 110 boligselskaper i regionen.
Vi er miljøsertifisert og er opptatt av bærekraftige løsninger i byggeprosjektet. Vi har
flere byggeprosjekter i Narvik, Bardu og Evenes
hvor vi bygger leiligheter, firemannsboliger og
enebolig i kjede.

OMT BBL
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

www.omtbbl.no

108723 • www.jsnorge.no

Kontakt oss

Evenes kommune

Evenes Kommune
Bergvikveien 11
8539 Bogen i Ofoten
Telefon: 76 98 15 00
www.evenes.kommune.no
og www.evenes.no
E-post: evenes@evenes.kommune.no

