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Sten Nystad

- mulighetslandet -

- et knutepunkt
Målselv

midt i Nord-Norge

• Målselv er en nasjonalparkkommune som strekker seg
helt fra svenskegrensa til kysten, og med Bardufoss som
regionsenter, omkranset av tettsteder som Øverbygd,
Rundhaug, O
 lsborg, Moen og Karlstad.
• Med bil, eller daglige bussavganger, når vi Tromsø og
Narvik på mindre enn to timer.
• Fra Oslo/Gardermoen kommer du med fly på under to
timer til Bardufoss flyplass.
• Vi har ca. 6800 innbyggere, og vi ønsker og har plass til
flere – velkommen!

Ungdom i Målselv er heldig som har et stort
utvalg av fritidsaktiviteter, både innen idrett
og andre kulturtilbud. Vi har et bredt idrettstilbud i alle bygder. For de som ikke driver
med idrett, har vi gode tilbud i BUA, UKM og
kulturskolen. Det er god plass til engasjerte
ungdommer i kommunene. Vi har et stabilt
ungdomsråd (MUR) som gir oss mulighet til å
bli hørt. Naturressursene som elv, hav og fjell
brukes aktivt av ungdommene i Målselv.
Ungdom i Målselv

oppvekst
En trygg og god

Bo i Målselv
Vi har ledige boligtomter, leiligheter og hus i flere
spennende boligfelt rundt om.

I Målselv finnes flere regulerte hyttefelt, hvor du få kjøpt
både tomt, ferdig hytte eller leilighet. Tomt ved fjellvann,
elv, eller områder med alpinanlegg og flotte skiløyper er
kanskje aktuelt?
Full barnehagedekning
Målselv kommune er en kommune som er godt å vokse
opp i. Vi har gode heldagsbarnehager i nærområdene
der folk bor. Til sammen har vi syv kommunale barne
hager, og vi er stolte av at Målselv har full barnehage
dekning.
Skolene i Målselv – muligheter for alle
Målselv kommune har gode undervisningstilbud – fra
grunnskole til universitetsnivå. Samtlige barneskoler
tilbyr skolefritidsordning. Til sammen har vi seks
kommunale barne- og ungdomsskoler, montesorriskole,
Sameskolen i Troms og ny videregående skole med
mange linjevalg. Den videregående skolen har attraktive
linjer, blant annet e-sportlinje, og er en av fire i landet
som utdanner flymekanikere til et internasjonalt marked!
Og flere trafikkskoler kan hjelpe deg til førerkort.
På universitets- og høyskolenivå tilbys et godt desentra
lisert tilbud på Bardufoss, med blant annet sykepleie-,
barnehagelærer- og lærerutdanning. Universitetet i

Tromsø har lokalisert sin flygerutdanning på Bardufoss,
og tilbyr både en bachelor og mastergrad luftfartsfag.
Gode helsetjenester
Kommunen har gode helsetjenester, med to legekontor
på henholdsvis Andslimoen og Øverbygd. I tillegg har vi
skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, fysioterapi- og
psykiatritjeneste. Målselv tannklinikk er en Universitets
klinikk og holder til på Andslimoen.
Eldreomsorgen er godt ivaretatt med moderne syke- og
aldershjem og døgnbemannet hjemmetjeneste.

Vi tenker at det er viktig at kommunen satser
på MOT for å bygge robust u
 ngdom som
inkluderer alle. Det er godt å bo i Målselv.
Ungdom i Målselv

Vi har en flott, ny videregående skole med
mange fagmuligheter, og flyplassen gjør det
lett for oss å få impulser fra hele verden.
Ungdom i Målselv

Kultur og idrett

gir identitet og skaper trivsel

Kommunen har sterke kulturtradisjoner, spesielt innen
folkemusikk, husflid og mattradisjoner. Kos deg med
en rekke ulike arrangementer i løpet av året: Kalottspel,
Rundhaugmartna‘n, arrangementer på Kongsvoldtunet
og Fossmotunet, ulike messer, idretts-arrangementer
som Reistadløpet (en del av Visma Ski Classic),
Bardufoss Cup, musikkfestivaler, fiskekonkurranser,
vinterfestivalen «Frost» og flere små og store aktiviteter
gjennom året.
Vi har mange anlegg for idrett og fysisk aktivitet, som
badeland, stor fotballhall, idrettshaller, friidrettsstadion
og hestesenter med stor ridehall og travbane.
Istindportalen er vårt kulturhus, her er bl.a. bibliotek, klatrevegg, to saler som benyttes til kino, konserter og fore-

stillinger. Kulturskolen har også tilhold her, med tilbud
til både barn og voksne. Her kan du lære å spille forskjellige instrumenter og få undervisning i sang og teater.
Arena Bardufoss – en arena for idrett, kultur,
aktiviteter og arrangementer i Målselv
Sammen med Bardufoss videregående skole og
Bardufoss ungdomsskole finner man Bardufoss stor
hall, Polarbadet, helårs skianlegg med skiskytterarena,
medisinsk testlab, Bardufosstun og utdanningstilbud
innen idrettsfag – et komplett aktivitets- og idrettstilbud!
www.arenabardufoss.no
Velkommen til å være med!

Bardufoss Farvehandel AS • Tlf. 77 83 36 00

Vi har ledige tomter i Krokbekken Panorama

Unik natur
I nord er forholdet til naturen
spesielt. Lyset i mørketida,
kuldegradene, nordlyset, de lange
sommernettene med
midnattssola. Alt dette og mye
mer gjør oss glad i naturen,
og det gir oss
sterke opplevelser.

Naturopplevelser
rett utenfor døren

Målselv er en kommune med mangfold – og stedet for
naturopplevelser, sommer som vinter.
Målselv-vassdraget
Målselv-vassdraget har et svært godt lakse- og sjø
ørretfiske, og det finnes mange vann hvor ørreten og
røya biter villig. Målsnes ved Målselvfjorden er en perle
som byr på muligheter for båtliv og godt sjøfiske, og
egner seg til fine padleturer.
Øvre Dividal nasjonalpark
Nasjonalparken ble etablert i 1971, preges av vakker
fjellnatur, og fra daler med frodig bjørkeskog og stor
gammel furu går stier opp til det vidstrakte høyfjellet med
sine krokete fjellbjørk og gode jakt- og fiskemuligheter.
Nasjonalparken har felles bjørnebestand med områder
på svensk side, og nesten hvert år rapporteres det om
observasjoner av binne med unger.

Topptur
Du får flotte opplevelser i våre mange fjell, prøv en tur til
toppen av Istind!
Bardufoss skisenter
Her finner du asfaltert trasè for rulleski, flotte og godt
preparerte lysløyper på vinteren og her er startpunkt for
tur til Kampenhytta. Skileik-anlegget ligger i Amundrom
met.
Målselv Fjellandsby
Både vinter og sommer er fjellandsbyen et flott utgangs
punkt for aktivitet og rekreasjon.
Nasjonalt senter for Nordlandshest/Lyngshest
Nasjonalt senter for Nordlandshest/Lyngshest ligger i
Målselv, med ridehall, rideanlegg og travbane. Her får du
oppleve ridning og konkurranser. Du kan se eller delta på
en spennende aktivitetscup.

Nasjonalt senter for nordlandshest/
lyngshest AS er et av tre nasjonale
hestesenter i Norge.
Senteret har som en kjerneoppgave å
fremme bruk og avl av nordlandshest/
lyngshest og fungerer blant annet som
sekretariat for Landslaget for
nordlandshest/lyngshest.
I tillegg drives det kommersiell virksomhet
i form av rideskole, utleie av stallplasser og
anlegg til arrangementer.

Høgtunveien 81, 9321 Moen // www.nsnl.no

utvikling

En kommune i

Et variert næringsliv
Målselv har et solid, variert og allsidig næringsliv.
Her kan du finne spennende jobber innen handel og
service, både lokal- og industriell matproduksjon, helse/
omsorg, filmproduksjon, reiseliv, kreative næringer,
luftfartsrelatert virksomhet, entreprenørbransjen,
betongvareindustri, ingeniørtjenester og IT, og selvsagt
innen Forsvaret m.m.
Kongsberggruppen er strategisk partner med Forsvaret
og etablerer seg på Bardufoss, hvor de blant annet skal
vedlikeholde NH90-helikoptrene.

Bardufoss sentrum har en rekke gode forretninger, hotell
og spisesteder.
Målselv er en av de største skog- og landbruks
kommunene i nord, og vi har mange veldrevne bedrifter i
primærnæringen.
Andslimoen næringspark
På Andslimoen ligger Nortura, som med sine 150 ansatte
produserer kvalitetsmat for det norske markedet.
Her finner man også Lians Caravan, en av landets
største aktører innen caravan- og bobilmarkedet, samt
en rekke entreprenører som leverer kvalitet til både
Forsvaret og sivilmarkedet.
Skal du kjøpe bil – stor eller liten – det finner du også
her!
Starte ny virksomhet?
Målselv har næringstomter og lokaler, både i sentrum og
i industriområdet.

Aktiv

i Målselv

Målselv med sine elver, fosser, vann og fjell gir gode
muligheter for å bruke og bli glad i naturen. Her finnes
flotte aktivitetstilbud for hele familien.

Tur i fjellene – sommer eller vinter – gir fysiske ut
fordringer, rom for å tenke og nyte utsikt.
Kanskje kan du utfordres på en eller annen arena,
konkurrere med deg selv eller andre?
Eller hva med en tur på kafè?

Vil du være med på spennende opplevelser kan vi
anbefale hundespannkjøring, tur med hest, elvepadling,
fjellturer, isfiske, lek med snø og is, samisk kultur,
matopplevelser og laksefiske i en av Norges beste
lakseelver.

Lag og foreninger
I Målselv er det en rekke lag og foreninger som man kan
bli medlem av, både for å oppleve fellesskap for egen del
eller by på seg selv overfor andre.

Målselv fjellandsby byr på spennende opplevelser for
familien, med både skiløyper og slalåmbakker som gir
utfordringer for de fleste.

Enten du liker skytesport, svømming, tradisjonshånd
verk, idrett, humanitært arbeid eller kulturaktiviteter – du
finner noe som passer deg i Målselv!

DIN LOKALE BILFORHANDLER I MIDT-TROMS
Forhandler av Peugeot, Nissan og SsangYong,
samt verksted og delelager.

Tlf: 778 36 910 • E-post: post@andslimoenbil.no
Haraldvollvegen 2, 9325 Bardufoss

Målselv varde – Plassert på kommunens tusenårssted
ved Målselva finnes dette fantastiske kunstverket,
som er konstruert av den sicilianske kunstneren Alfio
Bonanno. Ifølge boken «Destination Art», av Amy
Dempseys, er Målselv varde et av de viktigste Land
art-prosjektene i verden.
Veteranmonumentet Touchpoint er plassert i
Bardufoss sentrum. H.M. Kong Harald avduket
monumentet den 26. oktober 2012 som er reist for å
hedre våre veteraner, bl.a. soldater fra felttoget i 1940,
FN- og Nato-soldater, og alle som har tjenestegjort i
Forsvaret hjemme og ute i verden. Dette spennende
kunstverket har kommet i stand etter initiativ fra
Veteranorganisasjonene og med støtte fra Fylkes
mannen i Troms m.fl.

25 år med Norges beste pizza!
Om vi skal tro våre kunder over hele landet

pizza-bar
Åpent alle dager 15–23 • Tlf. 778 34 344

Bakken er 3,7 kilometer
lang og har en høydestigning på 270 meter.
Det er god asfalt fra
bunn av bakken til toppen.
Løypa er publikumsvennlig,
og folk kan sitte
og se på langs
hele løypa.

Norges RÅESTE

Bakkeløp

I flere år på rad har dette store arrangementet gått av stabelen,
med oppvisning i sentrum og selve Bakkeløpet som blir arrangert
i Målselv Fjellandsby. Løpet tiltrekker seg internasjonale førere og
publikum fra hele landet.
Det er god plass til bobiler og campingvogner, og på toppen av
bakken er det restaurant, pub og leiligheter/hytter til leie for over
natting. Omgitt av vakker natur og spennende konkurranse gjør
opplevelsen fenomenal!

Trenger du elektriker?
Kontakt oss!

MålselvSenteret
Tlf. 77 83 03 00 • post@kolsen.as • www.kolsen.as

– Vi er av de beste
og løfter det meste –

Tlf: 950 25 092
vidar@malselvkran.no
www.malselvkran.no

Maskinentreprenør
www.trulssen.no
Tlf. 908 34 094 - Målsnesveien 618 - 9321 Moen

E-post: post@andselvtrafikkskole.no • www.andselvtrafikkskole.no

En arena for idrett,
utdanning, aktiviteter
og arrangementer
i Målselv.

Vi har ett av landets mest kompakte og allsidige idrettsområde fra golf til skyting, alle utendørs og innendørs
idretter innenfor gangavstand. Vi tilbyr badeland, hotell og rekreasjon så vel som testlaboratorium for
toppidrettsutøvere.
Vi har U-skole, Videregående skole, Studiesenter og universitetsutdanning, samt fagskole som gir
yrkesrelatert fagutdanning.
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Åpningstider: Man–fre. 9–16 • drop-in torsdag 17–18

Akutt hjelp hele døgnet 77 83 44 61
Forhandler av Hill`s hunde- og kattefôr
Høgtunveien 81 • Tlf. 77 83 44 61
post@malselvet.no

ll’s

Tlf. 934 51 706
www.simonsenmaskin.no

Forsvaret
i Målselv

Forsvaret har betydelig virksomhet, med mange militært
og sivilt ansatte knyttet til en rekke avdelinger lokalisert
til Målselv.
Hærens viktigste klasserom ligger utendørs, og store
deler av treningen og utdanningen finner sted på
Mauken-Blåtind skytefelt. Forsvarets leirer utvikles og
forbedres med sikte på å løse sine oppgaver forventet av
en moderne hær.

Bardufoss flystasjon er Norges hovedbase for helikopter,
og skal løse en rekke spennende og viktige oppgaver
som omfatter operasjoner med helikopter, både i
militær og sivil kontekst. Den maritime helikoptervingen
opererer nye NH90-helikoptre til Marinens fregatter og til
Kystvakten.
Det er stor etterspørsel etter kvalifisert personell til å løse
alle disse oppdragene – noe som passer for deg?
Forsvaret er en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet, og
samarbeider med sivilsamfunnet om en rekke aktiviteter,
beredskap og utdanningstilbud.

Øvergård Montessoriskole
www.overgaardmontessoriskole.no

- mulighetslandet Tromsø

Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen
Telefon 77 83 77 00
postmottak@malselv.kommune.no

Senja
Finnsnes

Bardufoss

Målselv

www.malselv.kommune.no

Harstad
Øvre Dividalen
Nasjonalpark

Målselvkommune
Adresse:
Kommunehuset, 9321 MOEN
Sentralbord:
77 83 77 00
Telefaks :
77 83 77 01
E-post:
postmottak@malselv.kommune.no
Servicekontoret: 77 83 77 00
Internett:
www.malselv.kommune.no
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