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Midt i opplevelsen

www.evenesregionen.no

Side 2 – 3

Velkommen til oss!
Hvor enn du kommer fra og uansett bakgrunn, er du
velkommen til Evenes. Det være seg for et kort opphold, eller for å bli riktig lenge; vi ønsker flere som
smiler og kaller seg evenesværinger.
Vi inviterer alle som kommer hit, til å ta Evenes i bruk,
hver på sin måte.
Kommunen og lokalsamfunnet vil gjøre alt vi kan for å
vise vei og legge til rette. Du kan kontakte k
 ommunen
24/7 med alle typer spørsmål. Ingen sak er for liten.
Og du får svar.
I Evenes er vi midt i opplevelsen, enten du søker
arbeid eller utdanning, om du foretrekker pudder
eller preppaløyper, pizza eller tradisjonsmat, sykkel
eller bil. Eller båt …

Kanskje du rett og slett vil bo trygt og avstresset,
stille og fredelig – uten verken trafikk - eller flystøy
– men fortsatt ha alt du ønsker av reisemuligheter
utenfor døra. Hva med å kunne sykle til flystasjonen
og flyplassen og samtidig ha alle byens tilbud innen
bekvem rekkevidde? Vi har boliger og tomter rett i
grensen til Norges flotteste natur, hvor vi også har
splitter ny skole med flerbrukshall og basseng
– og «God nabo-garanti»!
I Evenes bor du midt i det tredje største arbeids
markedet i Nord-Norge – et sted du drar til jobben
på gode veier, uten kø. Pendlerbussene går til både
Narvik og Harstad alle skoledager. Derfor kan et
familiemedlem ha jobb på Flystasjonen og den
andre ha arbeidsplass i Bogen, Narvik, Harstad eller
Evenskjer … uansett yrke.

Valget er ditt.
Velg oss!
– Hvor enn du
kommer fra og
uansett bakgrunn,
er du velkommen
til Evenes.
Ordfører Terje Barholsen

SAMINOR tar tempen på
folkehelsa!
SAMINOR er en helse- og levekårsundersøkelse i
områder med samisk og norsk bosetting. Evenes
kommune er en av til sammen 25 kommuner som har
deltatt i SAMINOR. Innbyggerne i Evenes har svart
på spørreskjemaer, fått målt vekt og blodtrykk og
har avgitt blodprøve. Denne informasjonen brukes til
viktig helseforskning. SAMINOR er også en helsesjekk
(en slags EU-kontroll) for hver enkelt som deltar.
SAMINOR er en av de viktigste kildene til kunnskap
om helse og levekår for innbyggerne og helseansatte i
din kommune. Kompetansen høstet fra SAMINOR er
viktig for å få et enda bedre helsetilbud i din
kommune.
SAMINOR har til nå samlet inn informasjon i to omganger, i 2003-2004 og i 2012-2014. Nå planlegges
det en tredje runde. Også denne gangen vil innbyggerne i Evenes kommune bli invitert.

www.saminor.no

Senter for samisk
helseforskning
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Midt i boligmarkedet
Evenes kan by på et trygt bomiljø for både store
og små, med kort vei til butikken, barnehagen eller
skolen. Her kan du sykle til jobben, og la ungene stikke
ut og leke i naturen uten å bekymre deg.
Du kan velge det eneste boligfeltet i verden (Høgtun)
som ligger i gangavstand til flyplassen, flystasjonen
og næringsområdene ved flyplassen
– og samtidig utenfor alle støysoner.

Bogen er kommunesenteret i Evenes, og her
finner du dagligvare, post, bank, tannlege,
frisør, bensinstasjon, bibliotek, barnehage,
kro, treningssenter og andre servicetilbud.

Kanskje vil du bo ved en av de mer enn tyve
gode turløypene i Evenes, løyper som brukes
flittig og v
 edlikeholdes godt av Evenes Turlag?
Kanskje er nærhet til havet og båtliv øverst på
prioriteringslisten? Da kan muligens gangavstand til
småbåthavna på Liland eller i Bogen være noe?
Enten du foretrekker splitter ny bolig med alle
fasiliteter, eller en velholdt bruktbolig som gir god
plass for alle – og til samme pris som en trangbodd
leilighet i storbyen – så finner du det her. Valget er
ditt.
For deg som vil bo i en by, kan du finne mye flott i
Harstad og Narvik. Er bysentrum ikke et absolutt krav,
kan du treffe midt i smørøyet med bolig i Evenes.

Slik er utsikten fra Høgtun – det boligfeltet
med kortest avstand til Flystasjonen.

Og husk; Evenes er den

Kommunesenteret i Evenes, Bogen.

www.evenesregionen.no

For hundre år siden var Liland
hovedstaden i Ofoten, og mange
av de flotte gamle bygningene i
bryggeområdet står fremdeles.
I dag er det et koselig lite t ettsted
med dagligvarer, c
 atering, barnehage,
bo- og omsorgssenter, samt s
 plitter ny
skole, flerbrukshall, svømmebasseng
og kunstgressbane.

eneste kommunen i landet som har « God nabo-garanti» !
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Evenespakken
Vi i Evenes setter stor pris på både nye og hjemvendende
innbyggere. Sammen med gode venner kan vi derfor tilby
alle som flytter hit, en unik pakke:

EVENES KOMMUNE
• Gratis kommunale avgifter til vann, avløp,
renovasjon og feiing i 2 år
• Gratis barnehage og SFO i 6 måneder

FREMOVER
• Gratis abonnement på Fremover i 6 måneder
www.fremover.no

www.evenes.kommune.no

SPAREBANK 68°NORD
• Boliglån i Sparebank 68°Nord tilbys til 1%-poeng
under ordinær pris i ett år

HARSTAD TIDENDE
• Gratis abonnement på Harstad Tidende
i 6 måneder
www.ht.no

• Sparekonto i Sparebank 68°Nord med 1 000 kroner
til alle tilflyttende barn under 16 år
• Sparekonto i Sparebank 68°Nord med 1000 kroner
til alle nyfødte i Evenes kommune
www.68nord.no

EVENES TURLAG
• Gratis medlemskap i Evenes Turlag i ett år
• Tilbud om guide med på første tur
www.evenes-turlag.no

Sjekk om du kvalifiserer:
postmottak@evenes.kommune.no
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Midt i oppveksten
MIDT I SMÅBARNSFASEN?
I Evenes er vi særdeles opptatt av våre yngste. Ledige
plasser finnes i de kommunale barnehagene på
Liland og i Bogen. Kommunens innbyggere er også
med i opptaket til den samiske barnehagen som
dekker vårt område, og ligger rett over grensen til
Tjeldsund.
Vi har utdannede fagfolk og flotte uteområder som
brukes flittig. Kom og besøk en barnehage hvis du vil
se hvordan vi har det! Det er bare å gi et hint.
Bobbelurn er Bogen barnehages uteområde ved
sjøen. (Foto: Unn Kristin Laberg)

MIDT I SKOLETIDEN
Vi er sprekkeferdige av stolthet over den nye skolen
vår i Evenes! En topp moderne skole, bygget i miljø
vennlig massivtre, med flerbrukshall og 12,5 meters
basseng. Nye Evenes skole har god plass til nye
elever. Da vi bestemte oss for å bygge ny skole, tok vi
godt i for å ha plass til nye Evenes-væringer. Vi kan
bortimot doble elevtallet fra det vi har i dag.

Nyskolen på Liland, eller Evenes skole som den heter,
har plass til flere. (Foto: Marita Eilertsen)
MIDT I UTDANNINGEN
For de som er ferdige med grunnskolen og klare for
nye utfordringer, finnes et bredt utvalg av videre
gående skoler – med et enda bredere utvalg av
studieretninger bare en kort busstur unna i byene
Harstad og Narvik. Mange unge evenesværinger
dagpendler til byene allerede.
Begge byene er for øvrig universitetsbyer, så enten
man vil ta en master i i romteknologi, sykepleier
utdanning eller kanskje en doktorgrad i samfunns
vitenskap, kan løpet fullføres her.

Kanskje en master i romteknologi kan være noe?
(Foto: NASA)

www.evenesregionen.no

Evenes skole har alle klassetrinn opp til og med 10.
(Foto: Marita Eilertsen)

Vi utfører alt av oppdrag på buss-taxi og båt
i hele Ofotregionen og omegn

Evenes Buss
Tlf. +47 907 29 666

Evenes Buss og Båt
Tlf. +47 922 21 059

Evenes Taxi
Tlf. +47 906 84 224

Vi garanterer at våre kunder alltid vil få et førsteklasses produkt på taxi, buss eller båt og kan tilby et
vidt spekter innenfor dette med topp moderne utstyr og erfarne medarbeidere.
Ferieturer inn og utland •Turer med sportsklubber • Skoleturer • Transfers til hoteller/flyplasser
Bedriftsturer • Blåturer • Handleturer til Sverige • Kurs og konferanse • Musikkorpsturer
Pensjonistturer • Fisketurer • Båtturer/charter • Nordlystur med båt og buss
Hurtigbåt mellom Evenes og Kjeldebotn
www.visitnarvik.com

www.evenesbuss.no
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Midt i
arbeidsmarkedet
Bor du i Evenes, er du i sentrum av Nord-Norges tredje
største arbeidsmarked. Vi er en tett sammenvevd
region med mye folk; Harstad, Tjeldsund, Evenes og
Narvik har over femti tusen innbyggere til sammen.
Rundt halvparten av de som jobber i Evenes, bor i
andre kommuner, og cirka halvparten av evenesværingene stiller på jobb i en nabokommune. Vi hører
til samme arbeidsmarkedsregion som Tjeldsund og
Harstad. Fremdeles har vi klart mest utveksling med
dem, men med åpningen av Hålogalandsbrua i 2018
ble veien vesentlig kortere til Narvik!
Både Harstad og Narvik har egne campus av UiT
– Norges arktiske universitet, og begge byene har
fullverdige sykehus, som en del av Universitets
sykehuset Nord-Norge. Harstad og Narvik er begge
viktige handelssentre med et allsidig næringsliv og et
mangfoldig arbeidsmarked, enten du er akademiker
eller praktiker.
I tillegg finnes rike muligheter for å jobbe lokalt, i
Evenes, i Bjerkvik, på Evenskjer… På Evenes bygges
Luftforsvarets toppmoderne kampbase innenfor
gjerdet, og et regionalt logistikk- og nærings
knutepunkt på utsiden. I Ramsund er marinebasen
dominerende og på Fjelldal vokser Norges brannskole
raskt. I Grov utvikles framtidens maritime, grønne
industri, som blant annet leverer elektrisk drevne
båter til oppdrett over hele landet. Bare for å
nevne noe.

Slik ser kjøretidene ut
Evenes ligger midt i
arbeidsmarkedet og
er fremtidens
logistikknutepunkt
for regionen.

Kun ved å bo i Evenes når du alt dette innenfor
bekvem dagpendlertid uten at familien må flytte på
seg.

VI UTFØRER DET MESTE INNEN
GRUNN- OG BETONGARBEIDER
Vi er og spesialisert på fremføring av fiber med
mange ulike metoder b.l.a Microtrenching.
Besøkskontor: Havnegata 6 9404 HARSTAD • Hovedbase: Nerveien 251 8534 LILAND • Tlf. 416 91 900

www.evenesregionen.no

Midt i
utviklingen
Mens Luftforsvaret bygger kampbase for mer enn
fem milliarder kroner på innsiden av gjerdene på
Evenes, planlegges det tilsvarende investeringer
på området utenfor.
Evenes ligger perfekt til midt i Nord-Norges mest
folkerike region, og er for alle praktiske formål det
logistiske knutepunktet. I denne regionen møtes
fraktruter på v
 inger, vei, kjøl og bane. To av lands
delens største byer ligger kun en kort kjøretur unna og
vi er innfallsporten til Lofoten, Ofoten og Vesterålen.
Beliggenheten gjør dette til landsdelens mest
attraktive næringsarealer, hvilket eiendomsog samfunnsutviklere har oppdaget.
Nærmest flyplassen er Evenes Airport City underveis,
med bilutleie, konferansehotell, kaféer, kjøpesenter,
helseklinikk, med mer, mens Avinor og samarbeids
partnere utvikler terminalområdet i raskt tempo.
Hundre meter unna bygges en av landets største
bobilbutikker, mens en hel «bydel» for alt fra logistikk
og småhandel til reiseliv og konferanser osv. er i
ferd med å bevege seg fra tegnebord til terreng.
Allerede er regionens største truckstop, samt kafé
grillrestaurant og annet på plass.

I flyplassområdet kommer det mer enn 1 000 nye
arbeidsplasser, i tillegg til Luftforsvarets 650+.

Til sammen skapes over 1000 nye sivile arbeids
plasser på Evenesområdet – i tillegg til 
Luftforsvarets 650+.

Evenes vil trenge mer folk for å
fylle disse stillingene. Kommer du?

Bogen i Ofoten
Din lokale møteplass
Gatekjøkken • Kafè • Pub • Bensinstasjon

Niingskroa • Strandveien 50, 8533 Bogen I Ofoten • Tlf. 769 83705

Side 12 – 13

Midt i naturopplevelsen
Evenesnaturen har noe å by på for alle, enten man
foretrekker å nippe til et glass bobler i sjøkanten en
varm sommerkveld, eller har en liten Lars Monsen
i magen! Vi har fjell med stupbratte sider og slake
daler, bølgende gressletter, lune bjørkeskoger og
billedvakre kystlandskap.
Ofotfjorden lokker med båtopplevelser i lyse
sommernetter, mens lakseførende elver leder deg
innover til våre mange, fiskerike vann …
Om jakten ligger ditt hjerte nær, har vi ryper i
fjellene, og elg i skogene. For den som heller skyter
med kamera, er regionen en overdådig buffét av
motiver, hvor ren og levende natur utfolder seg under
midnattssolen og nordlyset.

Men man trenger verken fiske-, jakt- eller kamerautstyr
for å nyte Evenesnaturen. Telttur i høstgyldne daler, bålkos
i polarnatten, eller vandring langs en av de mange godt
merkete turløypene våre, er heller ikke å forakte. Og i
Evenes har vi kortere, flatere, brattere, lengre og bedre
turløyper ute i naturen vår enn de fleste andre steder
– godt drevet av de inkluderende ildsjelene i
Evenes Turlag.
Er det lengselen etter skiopplevelsen som verker,
foreskriver vi bortoverski i flott natur, oppkjørte spor og
lysløyper. Er du mer vertikalt innstilt, har vi rå fjell for
randonee i rikt utvalg, mens alpinbakker i både VM-klasse
og familieklasse finnes godt innenfor en times kjøring i
Narvik og Harstad. Ved 15–20 ekstra investerte minutter,
kan man boltre seg på Riksgränsen og i Bjørkliden.

Evenes er et eldorado for turfolket. (Foto: Evenes Turlag)

www.evenesregionen.no
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Midt i Sápmi
Den samiske, og da særlig den markesamiske,
kulturen er en stolt og viktig del av Evenes. Mange av
våre innbyggere er av samisk herkomst, og i Evenes
vil du finne flere bærere og formidlere av samisk
kultur og tradisjon:

Sammen med Sametinget er Evenes blant flere,
deleiere i Várdobáiki samisk senter. Formålet
er å videreføre samisk språk, historie, kultur og
samfunnsliv i regionen.

Lengst øst i Evenes, i Duorga (eller Snubba som det
kalles på norsk), finnes «Det skråstilte tunet», som
er en markasamisk besøksgård som tar deg seksti
år tilbake i tid. I Duorga finner du også den kjente
gammen Šlubbogoahte, bygget helt i tråd med alle
byggtekniske og åndelige, markasamiske tradisjoner.
I Duorga/Snubba arrangeres også festivalen
«Snubbadagen».

VERDENS STØRSTE SAMISKE FESTIVAL
Best kjent av Evenes samiske kulturbærere er
Márkomeánnu. Festivalen presenterer samiske
artister, kunstnere og kulturutøvere fra hele Sápmi.
Programmet favner m
 usikk, visuell kunst, scene
kunst, litteratur, seminarer, idrett, vandringer, marked,
barneprogram og ungdomsprogram.

Lengst vest i kommunen kan man besøke Gállogieddi
samisk friluftsmuseum. Muséet viser fram gamme,
tradisjonell buestangslavvo, våningshus, fjøsbygning,
eldhus, stabbur, skjeltersjå, jordkjeller og en samling
av gamle gjenstander og redskaper.

Šlubbogoahte

Márkomeannu betyr «spetakkel i marka», og som
det heter i Márkomeánnus sfære:

«Vil du være en kul same,
må du være her.»

Foto: Marita Eilertsen

Egil Ludviksen
Tlf.: 974 77 146
Mail: evenesror@gmail.com

myrekysthotell.no

Takk til våre
samarbeidspartnere

www.evenesregionen.no

Midt i kulturen
Kultur og idrett har gode kår i Evenes, og det vi måtte
mangle i kvantitet, tar vi igjen i kvalitet.
I Evenes samarbeider kommune tett med lag og
foreninger. Møteplasser og gode anlegg for fysisk
aktivitet og naturopplevelser er under stadig utvikling,
ikke minst i form av helt ny flerbrukshall
og svømmehall på Liland.
Vi har fotballklubber og amcarklubb, skilag, zumba
undervisning, strikke-foreninger og sangkor.
Ser du etter hundeklubb? Treningssenter? Historielag?
Bueskyteklubb? Tae Kwon Do? Vi har alt dette også,
og mer til.

Oversikten over hva som
skjer, finner du i EvenesNytt.

Biblioteket finner du i Bogen, og på Tårstad har i vi
bygdekino. Sammen med nabokommunen Tjeldsund
driver vi kulturskole og UKM.

Få ting gjort!

Sjekk ut
www.evenesregionen.no

Designelementer

Vi har kapasitet til å bistå deg på både{XXX}
store og små prosjekter.
Vi utfører alt innen:
Graving • Massetransport • Spregning • Maskinflytting
Masseleveranser • Brøyting

Høgås Transport AS
8535 TÅRSTAD
Tlf: 971 42 819/ 974 61 300

Bergvikveien 11,
8533 Bogen i Ofoten
Sentralbord: 76 98 15 00
postmottak@evenes.kommune.no
www.evenes.kommune.no
www.evenesregionen.no
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