Et eldorado av muligheter
Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke er en kommune
med høy aktivitet og et inkluderende lokalsamfunn. Bardu
er kommunen for deg som vil bo og leve i et samfunn med
høyt engasjement, mange offentlige arbeidsplasser og et
rikt næringsliv med ulike tilbud i sentrum.
Kommunen har et godt tilbud av aktiviteter – med over 100
ulike lag og foreninger finnes det garantert noe for deg!
Vi har et variert tilbud innen idrett, både sommer og vinter.
Blant annet driver lokale idrettslag med mange ulike idretts
grener. Er du mer interessert i musikk, kan du bli med i kor,
strykeorkester eller korps. Revylag har vi også – slipp
kreativiteten fri. Bardu kommune er stolte av alt det frivillige
arbeidet som legges ned.
Er du glad i naturen, har du kommet til rett plass. Med
nasjonalparkstatus i kommunen har vi et eldorado av

Leverer alle dimensjoner og
paneler, ute og inne.
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E-post: berntsenje@outlook.com • Tlf. 400 29 730

naturopplevelser og turmulig
heter like i nærheten. Vi har
Norges største hærgarnison
– og dette bidrar til et spennende
lokalsamfunn. Det er viktig for
kommunen å satse på fremtiden,
og derfor har vi nå en flott og splitter ny skole.
Vi har fem barnehager og flere barneskoler.
Utover dette vil du enkelt kunne bevege deg rundt om
i regionen, eller til andre deler av landet. Med hele tre
flyplasser, Tromsø, Evenes og Bardufoss,
innen rimelig reisevei.

Steilia Alpinsenter
Steilia Alpinsenter ligger flott til, 5 minutters kjøring fra
Setermoen. Vi har en T-krok-heis og et skibånd for barn
på 80 meter. Hovednedfarten er 1250 meter lang,
og vi har også en slak og fin familieløype, som vi kaller
Bamsebakken. Begge disse nedfartene har moderne
belysning og prepareres jevnlig. I tillegg har vi noe av
den beste heisbaserte skogsskjøringen i Nord-Norge
med flotte muligheter på begge sider av hovednedfarten.
I kafebygget kan man varme seg på kalde dager, leie
utstyr og kjøpe enkel mat og drikke.

Velkommen til
Bardu kommune
– vi håper du trives
her hos oss!

Steilia Alpinsenter er drevet av Bardu Alpinklubb,
som er et idrettslag som også driver sportslig aktivitet
og tilbud for barn og unge. Vi har arrangert større
alpinrenn med deltakelse fra hele landet, og bakken er
FIS-godkjent for slalåm og storslalåm. Vi produserer
kunstsnø hvert år, og dette fører til lang sesong som
normalt varer fra november til starten av mai.
Normale åpningstider er
tirsdag og torsdag 18:00–21:00
lørdag og søndag 11:00–16:00.
Steilia Alpinsenter er et flott sted å være
for hele familien med rimelige heiskort.
Velkommen til oss.

Bøhli
Malerservice AS
Hjelpemidler-Desinfeksjon- Solskjerming
www.caretec.no • Tlf: 97707893

Kirkebakken 6, 9360 Bardu
Tlf. 975 49 140
E-post: sstboe@online.no
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Interkommunal legevakt
Den interkommunale legevakten finner du i Bardu kommune,
og legevakten er et samarbeid mellom seks ulike kommuner
i regionen. Legevakten er dimensjonert med lege og hjelpe
personell på kveld, natt, i helger og på helligdager.

Den interkommunale
legevakten i Bardu står klare
til å hjelpe deg!

Vi produserer ren fornybar energi av vann fra
Barduvassdraget, hovedsakelig fra Norges 13.største
innsjø Altevatnet. Med våre kraftverk er vi den
største aktøren innenfor fornybar vannkraft i Troms
og Finnmark fylke.

www.statkraft.no
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Legevakten har et tett samarbeid med spesialisthelse
tjenesten, og er godt rustet for å gi pasientene den behand
ling og veiledning de måtte trenge.
Utover dette avholdes det akuttmedisinske kurs for leger
og legevaktpersonell. Bardu kommune har en konsesjons
avtale med Helsedirektoratet. Hovedinstruktøren ved
legevakten kan dermed dra ut til andre deler av
Nord-Norge for å avholde kurs.

Arbeidsplasser også for
deg som medflytter
Med den største hærgarnisonen i landet, er det også mange
medflyttere som bosetter seg i kommunen. Det er vi veldig
glad for, og anser dem som en stor og viktig ressurs.
At vi har mange tilflyttere fra andre steder i landet, bidrar til
at Bardu kommune blir en solid og unik kommune.
Bardu kommune er en god plass å bo, og med mange
offentlige arbeidsplasser er mulighetene gode for at du som
medflytter får jobb. Utover dette har vi også et relativt rikt
næringsliv, og også her finnes jobbmuligheter.
Det er også viktig å understreke at Bardu kommune er vant
med å ta imot og ivareta nye innflyttere til kommunen. Vi
skal være et inkluderende samfunn og et hyggelig sted å bo.
Vi ønsker å legge til rette for din/deres trivsel. Forsvaret har
familiekoordinator som følger opp familier tilknyttet Forsvaret,
for en enklest mulig overgang til den nye tilværelsen.

DIN LEVERANDØR AV
SKOGSTJENESTER I NORD-NORGE
Vi har høye krav til kvaliteten på arbeidet vi leverer og står til tjeneste
for å utføre både store og små oppdrag.
Vi leverer tjenester til kraftselskap, teleoperatører, maskinentreprenører,
kommuner samt til private kunder.

Tlf. 482 48 046 • post@innskog.no • 9360 Bardu
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Aktiviteter for alle
Med mange frivillige lag og foreninger har Bardu kommu
ne det lille ekstra. Hos oss finner du mannskor, blandakor
og barnekor – et flott tilbud for alle sangglade. Har du en
skuespiller i deg, kan du bli med på revylaget. For de minste
finnes tilbud om å delta på barneteater.
Ala-rock er en spennende frivillig organisasjon, og fungerer
som et tilbud til ungdom for å kunne øve med musikkin
strumenter og å spille sammen. Her tilkommer også ulike
aktører utenfra fra tid til annen for å spille konserter og

liknende. Kommunen har også kulturskole med eget stryke
orkester, kunstklasse, kor/enkelttimer for sang og opplæring
av instrumenter. Korkonserter og høstkonsert på Setertun
må også oppleves.
Utendørsaktiviteter
I kommunen finnes det også en rekke ulike utendørsakti
viteter. Jakt og fiske er svært populært, så her er det gode
muligheter for deg med jaktinteresse. Vi er også kjent for
tjæremilebrenning. Enkelt forklart betyr dette at man utvin
ner tjære på gammelt vis. For den turglade er det mange
muligheter for rekreasjon i fjell og mark. Den nordnorske
naturen er unik og en spektakulær opplevelse.
Årlige arrangementer
Kommunen har flere årlige arrangementer som tiltrekker
mange tilreisende. Her kan vi nevne blant annet Reistad
løpet, villmarksmesse, høstmartna, julemartna og julegran
tenning.

BILXTRA Setermoen
Bil og lakkeringsverksted

Fogd Holmboes gt 54 - 9360 Bardu - Telefon: 92 28 16 73
verksted@barduautopunkt.no - www.bilxtra.no
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Vi utfører EU-kontroll!

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

pizza-bar
Man-tors-søn:
1600–2300
Fredag-lørdag:
–2400
• Tlf. 778 34 344
Åpent
hver dag• fra
1500–2300 • 1600
Tlf. 908
46 424
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Bardu kommune
Postadresse: Postboks 401, 9365 Bardu
Besøksadresse: Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Telefon: 77 18 52 00
E-post: postmottak@ bardu.kommune.no
www.bardu.kommune.no

