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70 grader nord
– mye mer enn du tror!

Kvænangen kommune ligger nesten så langt nord
du kan komme i Norge – men likevel sør for Alta og
Hammerfest. Kommunen består av en rekke bygder
som sammen utgjør det eventyret vi gjerne vil
fortelle om – og oppmuntre til å utforske nærmere.
Alle som har vært i Kvænangen forstår hva som
menes med at dette er et sted som presenterer
seg best selv. Naturperlen i Nord-Troms har nemlig
noen ganske unike kvaliteter. Blant de viktigste er
nok de naturgitte mulighetene til alle som lar seg
begeistre av fantastisk natur. Selv om det er høy
postkort-faktor på omgivelsene i Kvænangen, er det
selve opplevelsen og tilgjengeligheten som er mest
spennende. Mer om det litt lenger frem!
Treffer midt i ønskelista
Stikkord som trygghet, tilgjengelighet, frihet og
lett tilgang på bolig og tomter: Dette er blant det
som nevnes oftest når man spør både nordmenn
og utlendinger hva de ser etter når de skal slå seg
ned et nytt sted. Få beskrivelser passer bedre
på Kvænangen enn akkurat dette! I kommunens
mange bygder finnes blant annet boligmuligheter
som er mye rimeligere enn det man kan forvente
i større regioner, og med Alta flyplass bare 1,5
times behagelig kjøretur unna, er verden alltid innen
rekkevidde.

Nærhet uten trengsel
Med snart 1 300 innbyggere er Kvænangen en
kommune med god plass, men det betyr ikke at det
er stor avstand mellom verken innbyggerne eller
bygdene de bor i. Kvænangen er en inkluderende
kommune der man alltid kan regne med å få hjelp
om det skulle være noe, og der det legges vekt
på å ha tilbud for alle grupper. Selve kommune
administrasjonen ligger i Burfjord.
Denne presentasjonen vil gi deg en helt spesiell
mulighet til å bli kjent med en liten del av Norge du
kanskje ikke kjente til. Sett deg godt til rette, og la
oss vise deg det viktigste!

NTMA
Nord Troms Maskin og Anlegg AS

9162 Sørstraumen - mail: ntma9162@gmail.com

NTMA
Nord Troms Maskin og Anlegg AS

9162 Sørstraumen - mail: ntma9162@gmail.com

Tlf. 913 63 539/473 62 228

Slik bor man i Kvænangen
Det finnes nok noen myter om det å bo langt nord
i landet. Noen av dem er sanne, som at det er kort
vei til fantastisk natur og at det rikelige mengder
menneskelig varme og humør – kort sagt, tilgjengelig livskvalitet man ikke finner på samme måte
andre steder. På den litt mer praktiske siden kan
Kvænangen også by på ferdig regulerte tomter for
den som ønsker å bygge selv, eller rett og slett god
tilgang på eksisterende boliger. Et samlet apparat
står parat til å hjelpe alle nye trygt til rette, uansett
hvor i kommunen de måtte ønske å slå seg ned.
Suverent for barn og ungdom
Skolekvalitet er en het potet i Norge. Kvænangen er
en av de heldige kommunene som kan tilby splitter
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ny skole for 1. til 10. klassetrinn. I Kvænangen finnes
også to flotte barnehager, der det blant annet legges
vekt på å gi ungene en trygg, spennende og lærerik
introduksjon til naturen fra tidlig alder. Det gir både
trygghet og den best tenkelige starten på livet.
Alltid noe å gjøre
Selv om barn og unge er ivaretatt på best tenkelige
måte, har ikke Kvænangen glemt verken voksne eller
eldre. Med aktiviteter som musikk, teater, sang og
dans, og enda litt, er det ingen som har vanskelig
heter med å få dagene til å gå i Kvænangen. Her
finnes til og med kulturskole med tilbud til alle
aldersgrupper.
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Natur og friluftsliv
Det er ingen overdrivelse å si at naturen har slått på
stortromma i Kvænangs-området. For naturelskere
som er nye i Nord-Norge, er gjerne reaksjonen rent
lykkelig! Her er det nemlig snakk om mye mer enn
skog og mark. For hvor skal man egentlig begynne?
Kvænangsfjellet er et naturlig valg. For mange er
dette et naturlig utgangspunkt for den omkringliggende naturen. Her er en fjellovergang mellom
Oksfjord og Kvænangsfjorden, og langs veien finner
man blant annet gjestehuset Gildetun, med et mye
brukt foto- og utkikkssted for området.
Helt unikt landskap
La oss bevege oss videre til isbreen, Øksfjordjøkulen,
som kalver i Jøkelfjord, og de store landskapsverneområdene som byr på unikt, polart dyre- og fugleliv.
I området er ikke mindre enn tre lakseførende elver,
midt i et landskap med alt fra multemyrer til jakt
områder og ekstremløyper om våren for den litt over
gjennomsnitt tøffe skikjøreren!
Sørstraumen, Nord-Europas nest sterkeste
malstrøm, er også verdt et besøk. Sørstraumen er
et tettbygd sted med enkel handel, og ikke minst
båtutleie for den som vil prøve fiskelykken eller se
strømmen på nært hold
Skapt for bruk!
I tillegg finnes selvfølgelig full bredde i aktiviteter
for familier med store og små. Enten du vil sanke
urter og bær, fotografere dyreliv eller bare gå turer
i alle årstider: området rundt Kvænangen er noe helt
for seg selv, og det er klart til å ta deg imot når som
helst. Her finner du ikke minst en rekke merkede
snøskuterløyper, som kan ta deg helt til Alta og
Nordkalotten.
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Kultur og frivillighet
Kvænangen utmerker seg med bredden i tilbud til
sine innbyggere. Her er det virkelig noe å henge
fingrene i for alle som vil – ung, gammel, sprek,
stillesittende eller litt av alt.
Blant det som er mest synlig i landskapet er kanskje
idrettsanlegget med kunstgressbane og skianlegg,
hvor det i disse dager oppføres helt ny flerbrukshall.
Dette er en allsidig arena for aktiviteter som kan
tilpasses alle aldersgrupper.
Begeistring rundt bevegelse kjennetegner mange av
de som bor i Kvænangen, men også kulturskolen for
barn har en viktig plass i samfunnet.
Det er ikke vanskelig å leve aktivt når man kan
velge mellom alt fra fotball til ski og skyting, 4H,
handicapforening og mange aktive bygdelag. Sistnevnte arrangerer ulike samlende tiltak som sosiale
pubkvelder, strikkekafé, quiz og mye mer.

Din stasjon

Levende grender er en viktig hjertesak for
kommunens innbyggere. Kulturelle røtter er ikke
bare spennende, men også lærerikt for nye generasjoner, og i Kvænangen finnes flere miljøer som vier
seg til grendenes hjerteslag. De betyr et levende og
inkluderende samfunn der alle skal ha en plass, og
det alltid er noe å lære om de lange linjene – både
bakover og fremover i tid. Kvænangen kommune har
også en satsing på samisk og kvensk språksenter,
som skal være et knutepunkt for revitalisering og
bevisstgjøring av disse kulturgruppene.

Arbeid: unik tilrettelegging
Alle bygder og småsteder i Norge har opplevd
nedgang i aktivitet og arbeidsplasser de siste 20
årene. Kvænangen er naturlig vis ikke noe unntak,
men det er samtidig en kommune som står særlig
godt rustet til omstilling og nye muligheter. Tidligere
var det i denne regionen vanlig å livnære seg av
tradisjonelle yrker som fiske og landbruk. Selv om
dette på ingen måte er helt borte, foregår samtidig
en annen type fremtidsbygging. Kvænangen har
blant annet fått ekstra midler til omstilling. Det skal
realisere noen iboende muligheter, som takket være
infrastruktur som fullt bredbånd og tilgang til helt
særegne reiselivsopplevelser, er innenfor rekkevidde
for den som ønsker å ta det i bruk.
En bygd som trekker folk
Regionen preges av overnattingsturisme, og blant
de mest populære opplevelsene er spektakulære
RIB-turer med hvalsafari og spennende høydepunkter, fiske, nærkontakt med isbre, reindrift på

nært hold og selvfølgelig alle naturopplevelsene
som ligger der for innbyggerne hele året. Kort sagt:
Kvænangen har alle opplevelsene reiselivstrendene
etterspør! Den som ønsker å satse selv, og bygge opp
egne tilbud her, vil oppleve full støtte fra kommunen.
Vi løfter dette sammen
Mange pendler til arbeid i Alta og andre steder,
vel innarbeidede og godt fungerende ruter, men
samtidig står det anvendelige næringseiendommer
klar til bruk midt i Kvænangen. Kommuneansatte har
trygge jobber, men det er et absolutt ønske og mål å
bygge opp flere arbeidsplasser også i privat sektor.
Kvænangen kommer til å vokse, og den som ser
mulighetene vil kunne skaffe seg en unik posisjon
ved å være med fra start. Velkommen til en livsglad,
levedyktig og ikke minst vakker utkantbygd 		
– midt i verden.

VTA • AFT • Lærebedrift • Fyringsved
Bruktbutikk • Systue • Miljøstasjon
Båthavna • Entreprenør

Vi gir mennesker med helsemessige begrensninger muligheten til å delta aktivt i arbeidslivet

Både Kristianne Beldo (til venstre) og Linda Ratama fant veien
tilbake til skolebenken gjennom fagbrevtilbudet i Mowi
i Kvænangen.

Fra bonde til røkter
Ni Mowi-ansatte i Kvænangen har benyttet seg av selskapets tilbud om fagbrev i voksen alder.
Samtlige ansatte på sjø har fått dette tilbudet. To av disse er Linda Ratama (31) og Kristianne Beldo (49) som
er fast ansatt henholdsvis ved lokalitetene Fjellbukt og Kviteberg.
Ny karriere
Kristianne Beldo fra Langfjordbotn er utdannet agronom
og drev tidligere egen gård. Da det ble for tungt å holde på
som bonde måtte hun se etter et nytt beite. I 2011 la hun
ned gården og fikk øynene opp for oppdrettsnæringen.
- Jeg skjønte at oppdrett var noe som passet meg, og
man kan jo på mange måter si at det er som å jobbe med
landbruk i havet. Det er mye likt med bondeyrket, men
også veldig mye er ulikt, sier hun.
Nå har hun tatt fagbrev i akvakultur i voksen alder.
-Man merker at man blir litt mer tunglært når man blir
eldre, men det er alltid artig å lære noe nytt, ler hun.
Vil lære alt
Både Linda og Kristianne tok maskinførerkurs før de bestemte seg for en karriere i oppdrettsnæringen. Linda fra
Badderen er som Kristianne også utdannet agronom, og
jobbet som avløser før hun for drøyt to år siden begynte i
Mowi.
- Jeg bestemte meg for å ta fagbrev fordi man vil jo lære
det som er å lære i jobben sin. Etter undervisningen har
vi fått en mer helhetsforståelse av det vi jobber med, sier
Linda.
På studiet har kandidatene blant annet lært om generell
røkting av fisk i oppdrett, laksens biologi, lus, sykdommer
og anleggsstruktur. I tillegg har de fått en god innføring i
lover og regler.

- Det er et kjempeflott tilbud som viser at Mowi satser på
de ansatte. Som er til stor nytte både for selskapet og oss
som ansatte da det hever kompetansen, sier Kristianne.
Marine Harvest i Kvænangen
Siden Mowi tok over oppdrettsanleggene og lakseslakteriet i Kvænangen i 2013 har det blitt investert flere
titalls millioner kroner. Mowi har fokus på å skape utviklingsmuligheter for de ansatte, og å tilby attraktive
arbeidsplasser lokalt. Selskapet er i dag Kvænangens
største private arbeidsgiver, og har til sammen syv lisenser
i Troms.
- Mowis drift i Kvænangen og Skjervøy gir direkte og indirekte sysselsetting av 203 personer i Troms og Finnmark.
I Kvænangen har vi fem oppdrettsanlegg og en fabrikk, i
tillegg til et smoltanlegg på Skjervøy, forteller områdeleder
på sjø, John-Willy Kvarsvik.
De direkte og indirekte skatteinntektene her utgjør
henholdsvis 63, 9 og 3 millioner til stat, kommune og fylke.

www.marineharvest.no
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TV eller
TV ellerinternett?
internett?
Vi har fiber i Kvænangen.

Vi har bygd ut fiber i store deler av Alta Kommune.
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Følg oss på facebook!

