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Et hav av muligheter – i lag på 70 o nord

I kystbyen på 70 grader nord bor ca. 2 500 innbyggere
på tettstedet Skjervøy. Her ligger naboens hus
nesten vegg i vegg med ens eget, og det er kort vei til
skoler, butikker og friområder. Det koselige kyst-
bypreget gjør at Skjervøy skiller seg spesielt ut 
– her passer vi på hverandre og hjelper til om det
skulle være behov for en håndsrekning.

I kommunen vår opplever man positive møter med
sambygdinger som er opptatt av å se hverandre – enten
det er på idretts- og kulturarenaer, på skolen eller
gjennom dugnadsarbeid. Vi har mange barnefamilier
som vi ø
 nsker å tilrettelegge godt for – det er viktig at
barna vokser opp og kjenner på tilhørigheten her. 
I dét ligger en del av fremtiden til øysamfunnet vårt.

Øyene Arnøy, Laukøy og Uløy utgjør et lite øyrike med
mange muligheter. Her er a
 vstanden til naboene større,
men bygdefellesskapet er sterkt og levende. Her lever
du desto tettere på heftig natur!

SKJERVØY ÅPNER MULIGHETER
– VELKOMMEN TIL OSS!

Skjervøy er kjent for at det er stor bredde i både aktiviteter og kulturliv. Vi har et aktivt friluftsråd
som sammen med andre tilrettelegger for en rekke unike turmuligheter i hele kommunen. N
 ærheten
til sjø og fjell gjør at fritidsaktiviteter er lett tilgjengelig. Liker du å gå turer, har vi flere o
 ppmerkede
turstier der noen av dem har tilrettelagte bålplasser. Dersom du liker å fiske, er det enkelt å komme
seg en tur på havet eller du kan finne deg en egna fiskeplass på land. Ønsker du å drive med
ferskvannsfiske, finnes mange muligheter for det i regionen vår.

FRITIDSTILBUD
På tettstedet finnes det mange ulike fritidstilbud. Her
kan barna dine eller du selv delta på ulike aktiviteter.
Kulturskolen tilbyr opplæring på ulike instrument, sang,
teater, korps og drill. Ønsker du å synge i kor finnes det
tilbud både for barn og voksne. Idrettsmiljøet på Skjervøy
er aktivt med treningstilbud innen ski, skøyter, fotball og
håndball. I tillegg finnes ulike fritidstilbud som varierer i
aktivitetsnivå.
Er du interessert i politikk? Brenner du for å delta i frivillig
arbeid? Hos oss er det enkelt å bidra dersom du selv
ønsker det.

KULTURLIVET PÅ SKJERVØY
Det finnes flere arenaer som tilbyr kulturopplevelser
innen ulike sjangere. I tillegg til aktiviteter på lokale
kafeer, bygdehus og liknende arrangeres små konserter,
konferanser og andre aktiviteter på Kiilgården.
Skjervøy kulturhus ønsker å gi gode opplevelser med et
spennende program av dans, musikk, teater og h
 umor
– men det skal først og fremst være en storstue for
det lokale kulturlivet! Kulturhuset vårt kan tilby både
kinovisninger, konserter og teaterforestillinger. Med en
kapasitet på 300 personer, kan vi med stolthet si at dette
er Nord-Troms største konsert- og kinosal – og salen er
også perfekt for kurs og konferanser!

AR-Ing AS
Din rådgiver i bygg- og anleggsteknikk
 AR-Ing AS er et rådgivende ingeniørfirma med kontoradresse
Strandveien 46, Skjervøy, og virkeområde i hele Nord-Troms.
 Vi tilbyr tjenester innen byggeteknisk rådgivning, arkitektur,
byggeledelse, byggesak, skadetaksering, verditaksering,
tilstandsvurdering, og i noen grad oppmåling og regulering.
 Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.

firmapost@ar-ing.no

mobil 958 03 451

Mikalsen
Installasjon AS
9180 Skjervøy

Skjervøy er et levende kystsamfunn med stor aktivitet spesielt
innen de sjøretta virksomhetene.
Sjømatnæringa sysselsetter mange innbyggere i kommunen
innen tradisjonelt fiskeri, havbrukssektoren og leverandør
industrien tilknytta disse. Sjømatnæringa er viktig for oss, den
bidrar til regional utvikling og stor verdiskapning. Skjervøy er
den dominerende sjømatkommunen i Nord-Troms og i 2018
den største havbrukskommunen i Nord-Norge.
Handel- og servicenæringen er representert med mange ulike
tilbud. Fokus på å handle lokalt er viktig for lokalsamfunnet.
Reiselivsnæringen er i vekst og vinterturismen i kommunen
har blitt betydelig de siste årene.
KOMMUNE MED MANGFOLD
Etableringer av store aktører i havbruksnæringen har skapt
mange arbeidsplasser i kommunen, noe som også har ført
med seg stor grad av arbeidsinnvandring.
Utviklingen har gitt lokalsamfunnet vårt både verdifull kompetanse og mangfold – som i dag er en stor del av kommunens
identitet. Skjervøy har blant annet fått sin egen internasjonale
matbutikk, med matvarer fra hele verden – og samfunnet vårt
opplever også stor byggeaktivitet for å møte behovene fra
tilflyttingen.
REISELIV I ØYRIKET
Et levende reiseliv har stor aktivitet på flere av øyene i
kommunen – og det er overnattingsplasser og tilbydere av
turistopplevelser på både Arnøya, Uløya, Laukøya og Skjervøy.
Attraktive opplevelser for turister tilbys gjennom hele året med
ulike aktiviteter som fiske og båtliv, nordlys og midnattssol,
vind og vær, stillhet og ro, hval- og fuglesafari.
Kommunen har mange inspirerte gründere som bidrar til
utvikling og nyetableringer i kommunen!
Foto Lerøy Aurora Skjervøy

iTIDE økonomi as | Skjervøy: Strandveien 40 A, 9180 Skjervøy I Tromsø: Ringveien 69, 9018 TROMSØ
Telefon: 777 77140 I Mobil: 906 15884 | E-post: ase.jakobsen@itide.as | post@itide.as
www.itide.as

NEWTONROM
Kompetanseutvikling står sterkt i kommunen vår.
På Nord-Troms videregående skole skal et Newtonrom
sørge for å vekke nysgjerrighet og gi kunnskap g
 jennom
realfagsrettet, praktisk undervisning for barn i g
 runnskolen
– sponset av en rekke næringsaktører i Skjervøy.

LÆRLINGER
Vi trenger varme hender og hjerter for arbeid med barn
og unge eller innen helse. Derfor tar vi imot lærlinger
både innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og h
 elsefag.

Skjervøy er et maritimt senter med mange jobb
muligheter innen tradisjonelt fiskeri, havbruk og
leverandørtjenester. På den videregående skolen
satses det på et aktivt læringsmiljø – særlig innenfor
de blå fagene.

Bygdebutikken AS i Arnøyhamn

Arnøyhamn, 9192 Arnøyhamn • Tlf. 48 24 28 46
E-post. arnoyhamn@snarkjop.no

I Skjervøy kommune er vi opptatt av at familiene skal
ha gode vilkår. Med tre barnehager på tettstedet
Skjervøy og to på Arnøya, har vi full barnehagedekning
for innbyggerne våre. Vi er opptatt av å støtte barnas
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og lek og læring
er direkte knyttet opp til hverandre. I barnehagene i
Skjervøy får de yngste innbyggerne en god start på
oppveksten!
«TRIVSEL – TRYGGHET – LÆRING»
Skjervøy kommune har ambisjoner på skolefronten, med
godt kvalifiserte lærere og et velfungerende læringsmiljø.
Vi mener kompetanse er helt avgjørende om kommunen
skal fortsette å være attraktiv, levere gode tjenester til
innbyggerne og ha et variert og bærekraftig n
 æringsliv.
Gjennom skole og opplæring er det viktig at barn og
ungdom lærer seg å sette pris på egen k ommune 
– ved å bli kjent med og bruke både naturen, kulturen
og næringslivet. Det speiles i både grunnskolen og på
videregående skole på Skjervøy, og slik bygger vi opp om
ressurser for fremtiden!

Åpningstider:
Hverdager: 09:00–16:00 • Lørdag: 10:00–14:00
Havnegata 30, 9180 Skjervøy • Telefon: 916 37 982
geir@rorleggerhelgesen.no

KVITBJØRN
A NORTH NORWEGIAN COMPANY

Bengt Are Korneliussen
E-post: bak@kvitbjorn.no
Tlf. 970 98 326

Vi er opptatt en god folkehelse og mulighet for et aktivt liv
også for deg som er senior. Vi har tilbud om Aktiv på dagtid,
som drives av frivillige. Vi har også Frivillighetssentral, som
kan være med på å gi en lettere hverdag for de som trenger
det. I Skjervøy kommune har vi sterkt fokus på at du skal
kunne bo lengst mulig hjemme. Hverdagsrehabilitering og
hjemmetjenesten bidrar til dette. Omsorgsboliger gir hjelp
og trygghet til deg som trenger ekstra bistand i hjemmet
ditt. Helsesenteret vårt har sykehjem, sykestue, legekontor
og ergo- og fysioterapitjenester med terapibasseng og
Frisklivssentral. Vi er opptatt av at vi skal kunne gi bistand
hvis du trenger det, for at du skal kunne ha et best mulig liv.

ADRESSE
Skoleveien 6
9189 Skjervøy
POSTADRESSE
Postboks 145
9189 Skjervøy
Tlf: 77 77 55 00
Åpningstid: 10:00 – 15:00
E-post: post@skjervoy.kommune.no
www.skjervoy.kommune.no

Med datterselskapene Arnøy Laks Slakteri AS og Elvevoll Settefisk AS, har vi hånd
om hele verdikjeden fra settefisk til marked.
Vår konkurransekraft ligger i motiverte ansatte, moderne produksjonsanlegg og de
enestående naturgitte forutsetningene i sundene i Nord-Troms.

ARNØY LAKS AS
www.arnoylaks.no • post@arnoylaks.no
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Arnøy Laks AS
– En lokalt forankret havbruksaktør i Nord-Troms.

