Et sted a bli glad i

Gratangen er en vakker kystkulturkommune med en langstrakt
fjord som slynger seg mellom fjell og bygder. Her har mennesker, dyr, hav og klima påvirket kulturlandskap og kulturarv frem
til det lokalsamfunnet vi ser i dag. Denne reisen har vært med
på å legge grunnlaget for vår identitet, kultur og næringsutvikling. Vi ser spor etter våre forfedre og deres aktivitet, og vi
ser hvordan røttene har vært med på å prege dagens næringsliv
og kultur.
Gratangen har nærmere 1100 innbyggere. Vi kan tilby gode
offentlige tjenester med godt kvalifiserte arbeidstakere som tar
seg av våre innbyggere i alle livets faser. En nyrestaurert offentlig grunnskole med nytt kombinasjonsbibliotek og en barnehage hvor dyktig fagpersonale og godt læringsmiljø gir en trygg
hverdag for våre barn og unge. I tillegg har vi en Montessori
skole og barnehage i ytre del av vår kommune med tilbud om
en pedagogikk hvor fokus er å lære barn og unge “hjelp meg å
gjøre det selv”. Vi har et flott sykehjem og omsorgsboliger hvor
den eldre delen av vår befolkning, og andre som har behov for
tjenester innen helse og omsorg, får tilbud om gode tjenester
etter behov.
Næringslivet i vår kommune er spenstig! Vi er så heldige som
har en entreprenørkultur, også med røtter i vår fortid. Kystkulturen har resultert i stødige bedrifter og nyetableringer innen
blå sektor med blant annet oppdrett, slakteri og fiske. I tillegg
opplever vi knoppskyting av disse, som vi vil spent følge med
videre.
Hærens Amfibiesenter holder til midt i kommunen, og har en
spennende avdeling og aktivitet i vår fjord. Vi har også entreprenører innen bygg og anlegg som er i en rivende utvikling
i vår region, og vi har et landbruk og reiseliv som satser på
framtiden.

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.
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Innovasjon og bærekraftig utvikling er også i fokus hos våre
næringsaktører, spesielt kan vi her trekke frem innovative
kulturnæringer som leverer tjenester lokalt og regionalt. Vi
ønsker å legge til rette for videre utvikling i næringslivet og
lokalsamfunnet Gratangen.
Fritidstilbudet er variert for store og små innbyggere. Lag og
foreninger prøver å legge til rette for et lite mangfold av aktivitet i samarbeid med andre aktører, slik at man har ulike tilbud
å velge mellom. Kultur og fritid er viktig for trivsel – vi trenger
møteplasser for å skape fellesskap i lokalsamfunnet!
Gratangen er med andre ord en flott distriktskommune, som er
et godt og trygt sted å bo, og bosette seg i! Gratangen kommune har fokus på blilyst og bolyst, og vi ønsker dermed å ta vare
på de innbyggere vi har, samtidig som vi ønsker nye innbyggere
hjertelig velkommen!
Anita Karlsen
Ordfører
Gratangen kommune

MONTESSORIBARNEHAGEN
Barnet får en aktiv hverdag som
inkluderer svømming, Livsglede for Eldre,
naturopplevelser, og nærhet til skolen.
Vi har fokus på tilrettelegging på beste
måte for barnets utvikling.
Telefon: 463 08 200

MONTESSORISKOLEN MORGAN
Gjennom montessoripedagogikken
møter vi elevene på deres nivå.
Vår beliggenhet gir oss store naturopplevelser – og en aktiv hverdag.
Vi tilbyr en skolehverdag full av kvalitet
– uten skolepenger.
Telefon 468 60 995
E-post: postmottak@msmorgan.no
Besøksadresse: Nordsiveien 1378, 9470 Gratangen

Gratangen kulturhus – Eliborg
Vi har et yrende og bredt kreativt miljø i Gratangen.
På Eliborg tilbyr Gratangen kommune tilrettelagte lokaler,
arbeidsrom og verksted for kreative virksomheter. Eliborg var
opprinnelig skole, internat og kapell da det ble ferdig oppført
tilbake i 1926. Nå leies hoveddelen av bygningen ut til næringsaktører og lag/foreninger, hvor utviklingen av byggets innhold
skjer gjennom engasjementet og entusiasmen fra de som har
aktiviteter på Eliborg.
Bygget eies og driftes av Gratangen kommune, og har stor
betydning for både profesjonelle kulturnæringsaktør og det
frivillige kulturlivet i kommunen.
NOEN AV DE KREATIVE AKTØRENE SOM HOLDER TIL I ELIBORG
Form-Lab er en av aktørene i den kreative sammensetningen vi
har på Eliborg.

Form-Lab er et kunstproduksjonsverksted med støpning, sliping
og dekorering av glass med mer, drevet av Linn Kalseth som
etablerte seg på Eliborg i 2018. Her driver Kalseth både med
egen kunstproduksjon og å holde kurs for både barn, unge og
voksne.
Erlikpluss, med Kyrre Kalseth som en av gründerne bak firmaet,
som spesialiserer seg på bærekraftig utviklingsprosjekter innen
arkitektur og design, har også sin base i Eliborg kulturhus.
Erlikpluss jobber med å skape helhetlige prosjekter innenfor
arkitektur, design og utvikling innenfor de kreative næringene
i Tromsø regionen. Erlikpluss tar for seg alt fra planlegging,
utvikling og levering av konsulenttjenester til det offentlig og
private markedet.

Hvorfor jobbe og bo i Gratangen?
I Gratangen kommune vil du finne mange fordeler og goder
for deg og din familie. Vi er veldig opptatt av at du som velger
å etablere deg og bo i Gratangen kommune skal ha de beste
forutsetninger for å ha en trygg og sikker hverdag, med stort
fokus på våre yngste innbyggere med bl.a. god barnehage- og
SFO dekning. Ved å kjøpe eller bygge hus har vi meget
gunstige tilskuddsordninger for førstegangsetablerere.
Helse og Omsorg
I Gratangen kommune tar vi helse og omsorg på alvor, og
ønsker våre innbyggere trygge rammer for alle perioder i livet.
Velger du å ta sykepleier eller vernepleierstudiet, gir vi et godt
årlig stipend. Det er også gode muligheter for etter- og
videreutdanning innenfor helse- og omsorgsfagene.

Helse og omsorg har et aktivt og godt fagmiljø i kommunen.
Det jobbes kontinuerlig med kompetansehevende tiltak.
Tjenesten tilrettelegger for etter- og videreutdanninger. Det
arrangeres månedlige fagseminarer og vi har opprettet ulike
faggrupper på tvers av de ulike enheter.
I Gratangen kommune har vi en god og trygg barnehage- og
SFO-dekning. Det finnes to gode skoler i kommunen, vår kommunale skole og montessoriskole, begge med sentral beliggenhet.
Gratangen... Et sted å bli glad i!

GRATANGEN FJELLHOTELL
Gratangen kommune har mye å by på både av aktiviteter og
opplevelser. Sentral plassert ligger Gratangen Fjellhotell med
utsikt ut over vakre Gratangsfjorden. Fjellhotellet er et utmerket utgangspunkt for alle som vil ut i naturen på ski og turer,
samt isklatring, hundekjøring bl.a. Hotellet har et høyt fokus på
bærekraft og miljø samt god, næringsrik kortreist mat.
DEEP FORREST HUSKY SAFARI
Det som startet i januar 2019 med en annonse på Visit Narvik,
har blitt en stor attraksjon i Gratangen kommune med både
nasjonale og internasjonale besøkende. Lokalisert på Kvernmo,
har Deep Forest Husky Safari et bredt tilbud til besøkende med
hundeslede turer, nordlyssafari og lavvo-opplevelser kombinert
med samisk kultur. Gjennom vakker og trolsk natur går hundesledeturene langs elven opp til åpne vidder, der man ser de
mektige fjellene som omringer fjellandsbyen Kvernmo i
Gratangen kommune. Deep Forest Husky Safari har planer om
å utvide sitt hundesledetilbud med en park på over
100 hunder i 2020.

Det er merket sti hele veien til hytten, der du vil oppleve god
utsikt over Gratangen og fjellene rundt. Snolkehytta er åpen
hele året, og her finnes 12 V-uttak, mobildekning og vedovn.
Hytten har også en sentral plass i historien om andre
verdenskrig der den ble benyttet som utkikspost.
10 PÅ TUR I GRATANGEN
I samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd har Gratangen
kommune utarbeidet en turguide med 14 flotte turmål og
løyper vi kaller «10 på tur i Gratangen». Turguiden er i
bokform, med turbeskrivelser og fine bilder.
ØSE CAMPING
Øse Camping er en helårscamping med faste plasser og med
plass for drop-in. Det finnes et stort fellesrom i kjelleren på
hovedhuset, der vi har fire rom som leies ut. Kafeen er åpen
hele julimåned, påsken og alle søndager fra midten av februar
til midten av november. Øse Camping kan også arrangere ditt
selskap, der vi leverer maten, på bestilling.

SNOLKEHYTTA
På fjellet Snolke i Gratangen, 502 moh., finner du den moderne
Snolkehytta. Hytten er en flott dagstur destinasjon med ca. 300
høydemeter fra parkering og passer derfor de fleste, både store
og små.

Jensen Farm AS
Futurum er pådriver for regional vekst og utvikling.
Vi tilbyr etablererveiledning og tilrettelegging for
gründere og bedrifter i hele Narvikregionen.

www.futurum.no

Selskaps-/konsertlokaler • Bar/Pub
Lydstudio • Events/Krigshistorie WW2
Kurt Jenssen - mob. 901 04 546 • E-post: kurt@jensenfarm.no
Anne Britt Jenssen - mob. 452 75 609
Kine Odden Jenssen - mob. 941 89 070

MORGANS SKIP
Den verdenskjente svenske kunstneren Calle Örnemark har
skapt verdens største mobile treskulptur, Morgans skip. Dette
flotte kunstverket står på Lille Jamaica ved innseilingen til Gratangen. Kunstneren ønsker å illustrere sin enestående versjon
av Henry Morgans skip, fregatten Oxford som seilte i Karibia på
1600-tallet.
Ønsker du å leve deg inn Morgans karibiske verden, samtidig
å ha vakker natur og flott utsikt rundt deg, er dette mulig med
Captains Cabin overnatting. Det finnes to senger, kjøkken, dusj,
vaskemaskin – kun for deg!
FOLDVIK BRYGGER
I Gratangen kommune ligger det et bryggeanlegg ved navn
Foldvik Brygger. Nessebrygga, som den også kjært kalles,
tilhører Gratangen Kystlag, og sammen med de andre bryggene i Foldvik utgjør de et av Norges største kulturmiljøer med
nothjeller. Foldvik Brygger består av kai, nothjell, brygghus og
tidligere telegrafstasjon. Anlegget har i dag restaurantfasiliteter
og rekonstruert krambod.
Foldvik Brygger er en plass med masse sjel og historie, som
mange er veldig glad i. Dette er en samlingsplass i bygda.

Med et årlig marked i august, Julemarked i desember og dykkertreff i september skjer det noe her året rundt. Mange har
hørt om Foldvik Brygger, og kommer hit for å oppleve stedet
og den flotte atmosfæren. Flere og flere turister finner veien til
oss, og til Foldvik Bryggeferie med sine seks rorbuer, som ligger
rett ved.
JENSEN FARM
Jensen Farm er et ombygd fjøs med opprinnelse for over 100 år
siden. Stallen er nå bygd om til en helt unik bar. Alt av inventar er bygd på gammelt fjøsmaterial, inkl. bardisk og møbler.
I andre etasje, høystålet – er det bygd biljardbord og scene.
Konsertlokalet er nybygd, mens scenen tilhører høystålet. På
Jensen Farm arrangeres pubkvelder og konserter – og vi har
også eventer for mindre og mellomstore grupper, samt firmaer.
Området rundt Jensen Farm er også lokalisasjon for noe av den
mest dramatiske historien på norsk landjord under andre verdenskrig. Vi har bevart det gamle taket på fjøset, med kulehull
fra krigen, nettopp for å bevare historien bak krigsaktiviteten i
området. Fra Jensen Farm har du også et flott utgangspunkt for
å se spektakulært nordlys.

En plass med masse historie og sjel, som mange er glad i.
Foldvik Brygger består av kai, nothjell, bryggehus og tidligere telegrafstasjon.
Anlegget har idag restaurantfasiliteter og rekonstruert krambod.
Det er også mulighet for kurs, lukkede arrangementer og catering.

www.foldvikbrygger.com

Tlf. 77 02 18 00 • Årstein, 9470 Gratangen
www.gratangen.kommune.no

Foldvik
Tlf. 90 47 59 95 • www.joker.no

Komplett digital personvernløsning.
Markedsleder i Norge.

Kystbutikken AS

www.sureway.no
VIZUELLI.NO

TETT PÅ
DEG!
Vi er det lokalpatriotiske energiselskapet
som leverer strøm, tv og internett fra Altibox...
...og vi har et stort hjerte for vårt
lokalsamfunn.
Ta kontakt med oss på 77 04 25 00 eller hlk.no

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!
Vi har sentral godkjenning KL 2

Tlf. 479 17 788 // E-post: post@jenas.no

www.jenas.no
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Vi er en maskinentreprenør med lokal forankring.
Vi utfører alle typer grave- og grunnarbeid både store og små oppdrag
Vi utfører veivedlikehold vinter og sommer
Vi transporterer og leverer alle typer masser samt maskiner og spesialtransport

