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Pure Arctic Madness!
www.reistadlopet.no

Det gode måltid!
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Dyrøymat AS
www.dyroymat.no • Tlf. 77 18 93 50

Foto: Magnus Östh, VSC
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Salangen
kommune

Midt-Troms er et Norge i miniatyr. Mellom de vide fjellområdene mot
grensa til Sverige og fjellene som stuper i havet på yttersida av Senja,
– finner du vide daler, djupe fjorder, store skogområder, holmer
og skjær, og fjorder der småseien står i kø om sommeren!

Midt-Troms is like Norway in miniature. Between the broad mountain areas
towards the border with Sweden and the mountains that plunge into the sea
on the outer edge of Senja, you will find wide valleys, deep fjords, large forest
areas, islets and skerries, and fjords teeming with fish in the summer!

Demas ble etablert i 1989 og er en av landets største leverandører
av el-tavler og el-skap. Hovedkontoret er i Brøstadbotn i Dyrøy.
Vi har i tillegg en produksjonsavdeling i Hønefoss og kontor i Harstad.
Bedriften har cirka 50 ansatte og er lærlingbedrift.

Demas AS Tverrveien 27 9311 Brøstadbotn • Tlf: 771 89 100
E-post: demas@demas.no • www.demas.no

Fogd Holmboes gate 31, 9360 Bardu
Tlf. 77 18 25 80
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Velkommen til Midt-Troms!

SEE 360 DEGREE
PHOTOS HERE
©

Kommunene er sentralt plassert mellom
Tromsø i nord og Harstad/Narvik i sør.
Regionen har i nordnorsk sammenheng kort
reisetid og et veinett som muliggjør dag-

pendling. I tillegg har regionen flere
daglig avganger med hurtigbåt.
Ønsker du å fly, kan du reise via
Bardufoss Lufthavn som har
flere avganger daglig, og er lett
tilgjengelig fra alle kommunene.
Det er med andre ord gode
muligheter for å reise rundt om
i regionen, samtidig som man
enkelt kan komme seg til andre
deler av landet.

ladet
lkeb
, Fo
røy
ne
ør
Bj

Avstandene mellom kommunene er korte,
noe som gir mange muligheter knyttet til
jobb, bosted, fritid og studier. Avstanden
mellom kommunesentrene varierer fra
15–20 minutter til opp mot 40–60 minutter
kjøretid – noe som har ført til at mange bor
i én kommune, og jobber i en annen.
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Midt-Troms-regionen består av 6 flotte kommuner:
Målselv, Bardu, Sørreisa, Salangen, Dyrøy og Senja.
Senja

Dyrøy

Sørreisa

Salangen
Bardu

Welcome to Midt-Troms!
The Midt-Troms region consists of 6 beautiful municipalities:
Målselv, Bardu, Sørreisa, Salangen, Dyrøy and Senja.
The distances between the municipalities are
short, which provides many opportunities
for work, residence, leisure and studies. The
distance between the municipal centres varies
from 15–20 minutes to 40–60 minutes driving
time – which has led to many people living in
one municipality and working in another.
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The municipalities are centrally located between
Tromsø in the north and Harstad/Narvik in the
south. In the northern Norwegian context, the
region enjoys short travel times and a road
network that enables daily commuting. In
addition, the region has several daily departures by express boat.

If you want to fly, you can travel via Bardufoss
Airport, which has several departures daily,
and is easily accessible from all municipalities.
In other words, there are good opportunities to
travel around the region, while at the same time
easy to get to other parts of the country.

Bardu
kommune

Dyrøy
kommune

Sørreisa
kommune

Salangen
kommune

Næringshagen Midt-Troms er en lett tilgjengelig partner for
næringslivet i Midt-Troms.

Vi tilbyr rådgivning til bedrifter som ønsker utvikling og vekst, og bistår med nettverk,
kompetanse og finansiering. I samarbeid med kommunene tilbyr vi gratis veiledning
for deg som ønsker å starte egen bedrift.
Gjennom Næringshageprogrammet tilbyr vi rådgivning til
Ta kontakt
medog
oss
eller og
vårbistår
lokalemed
samarbeidspartner Astafjord Utvikling for en uforpliktende
bedrifter som ønsker
utvikling
vekst,
samtale!
nettverk, kompetanse
og finansiering.

I samarbeid med kommunene i Midt-Troms tilbyr vi gratis
veiledning for deg som ønsker å starte egen bedrift.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

www.midt-tromsnh.no
Tlf. 99 49 08 13

Vi har ungdomsskole
og videregående skole
Nordborg skoler er en kristen friskole som eies av
Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord.
Skolen ligger sentralt på Finnsnes.
Bra internat med sosiale aktiviteter, leksekafé,
treningsmuligheter og mye artig.

Videregående skole
Vg 1:
Helse- og oppvekstfag
Vg 1-3:
Studiespesialisering
Vg 2:
Helsearbeiderfag
Vg 2:
Barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg 3:
Allmennfaglig påbygging

Sjekk ut våre tilbud på: www.nordborg.no

Velkommen til Midt-Troms hvor
er ditt!
Unik i Norges museumsverden, et fantastisk barnemuseum,
Midt-Troms Barnemuseum på Finnsnes,
hvor barn og voksne kan leke og lære i lag i Midt-Troms i miniatyr.
Midt-Troms Museum tilbyr også spennende opplevelser for hele familien på -* 6 koselige bygdetun

KONGSVOLDTUNET, ROSTAVANNET
FOSSMOTUNET, BARDUFOSS
BARDU BYGDETUN, SALANGSDALEN
STRØMSØR FJELLGÅRD, BARDUDALEN
HOFSØYA BYGDEMUSEUM, STONGLANDET
KASTNES BYGDEMUSEUM, DYRØY

* 6 interessante lokalmuseer

AURSFJORDSAGA, MALANGEN
KRAMVIGBRYGGA, SØRREISA
LENVIK MUSEUM, BJORELVNES
KVEITMUSEUM, SKROLSVIK
KAPERDALEN, SENJA
BERGVERKSMUSEUM, SKALAND

* og 4 fascinerende temamuseer

SÁŽŽA NATURHUS OG MUSEUM, ØVERBOTN
TROMS FORSVARSMUSEUM, SETERMOEN
BALSFJORD FJORDMUSEUM/ VÅTMARKSSENTER, STORSTEINNES
TRADSENTER, SUNDLIA

I tillegg -- utleie av lokaler, tilbud på kurs, aktiviteter og opplæring, sjarmerende årlige arrangementer og tilgang til spesielle kunnskap og kompetanse – følg med på Midt-Troms Museums facebooksiden! Har du spørsmål -- for kart og hvordan du finner fram, for åpningsdager og -tider, billett
og vår Virtual Guide årskort, samt andre detaljer, se www.mtmu.no Du kan også kontakte oss på tlf.
478 34 500 eller e-post: post@mtmu.no
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Arbeidsmuligheter
Midt-Troms er en spennende næringsregion
med høy etterspørsel etter arbeidskraft.
De kommende årene vil man se en kraftig
vekst blant annet innenfor reiseliv, sjømat og
forsvar. Forsvaret er lokalisert flere steder i
Midt-Troms, og vil i de kommende årene få en
kraftig vekst blant annet i Bardu og Målselv
kommune. Som også vil medføre et behov for
personell også i ulike sivile stillinger.
Senja kommune, regionens største kommune,
er også landets største fiskeri- og havbrukskommune. Forsvarets og sjømatnæringens

«fotavtrykk»i Midt-Troms er dermed store, og
vil øke de kommende årene.
For å levere gode tjenester til kommunenes
innbyggere, trenger kommunene kontinuerlig dyktige medarbeidere med kompetanse
innenfor oppvekstområdet, helse og omsorg,
tekniske tjenester og administrasjon. Kommunene er inne i en enorm utvikling knyttet til
digitalisering og velferdsteknologi, noe som gir
et mangfold av interessante jobbmuligheter.

Dersom du vurderer Midt-Troms som ditt nye
hjemsted, husk å sjekke ut jobbmulighetene i
samtlige av Midt-Troms-kommunene: Bardu,
Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa.
Kanskje er det nettopp deg vi leter etter?

Work Opportunities
Midt-Troms is an exciting business region with a high demand for labour.
In the coming years, we will see great growth in
sectors including tourism, seafood and defence.
The Norwegian Armed Forces are located in
several places in Midt-Troms, and will see great
growth in coming years, including in Bardu and
Målselv municipalities. This will also entail
a need for personnel in various civilian positions.
Senja Municipality – the region’s largest municipality, is also home to the country’s largest

Kommunene
trenger kontinuerlig
dyktige medarbeidere.
The municipalities
need a steady
supply of skilled
employees.
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fisheries and aquaculture industry. The Armed
Forces and the seafood industry in Midt-Troms
thus have a large “footprint”, which will increase
in years to come.

municipalities are undergoing an enormous
development related to digitalisation and
welfare technology, which provides a variety of
interesting job opportunities.

In order to provide good services to their inhabitants, the municipalities continuously need
skilled employees with expertise in the area
of child and youth services, health and care,
technical services and administration. The

If you are considering Midt-Troms for your new
home, remember to check out the job opportunities in all the Midt-Troms municipalities: Bardu,
Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja and Sørreisa.
Maybe it’s you we’re looking for?

Bardu
kommune

Dyrøy
kommune

Sørreisa
kommune

Salangen
kommune

Frost Kraftentreprenør AS er Nord-Norges største totalleverandør
innen utbygging, drift, vedlikehold og beredskap av elektrisk
infrastruktur, fiber samt elsikkerhet.
Vi leverer våre tjenester i hele Norge.

www.frostkraft.no

Med kraft til utvikling

Aut. regnskapsførerselskap
Sjøgata 5, Postboks 116, 9305 Finnsnes • Tlf. 77 84 10 80
firmapost@aktivafinnsnes.no • www.aktivafinnsnes.no

Sandbakk
Begravelsehjelp as

Begravelsesbyrået for Senja, Sørreisa, Målselv og Dyrøy
Telefon (døgnvakt) 778 40499
E-post: firmapost@sandbeg.no

www.sandbeg.no

Foto: Trygg Bj. Kvendbø
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Midt-Troms har
fokus på en enklere
hverdag for barnefamilier.
Midt-Troms focuses on
simpler everyday life
for families with
children.

8

Bardu
kommune

Dyrøy
kommune

Sørreisa
kommune

Salangen
kommune

Public Services
in the Region
The municipalities have full
kindergarten coverage and
a well-developed primary
school service with the
schoolchild at the centre.
In the vast majority of cases, all municipalities will be able to offer, among other things,
a kindergarten place within a very short time.
Midt-Troms focuses on simpler everyday life
for families with children.

Offentlige tjenester i Midt-Troms
Kommunene har full barnehagedekning, og et godt utbygd
grunnskoletilbud som setter eleven i sentrum.
I de aller fleste tilfeller, vil samtlige kommuner
kunne tilby blant annet barnehageplass innen
meget kort tid. Midt-Troms har fokus på en
enklere hverdag for barnefamilier.
I Midt-Troms finnes også en rekke statlige og
fylkeskommunale tjenestetilbud, blant annet
innenfor helse (DMS, røntgen, tannhelse osv.)
og videregående skole. Det finnes også statlig

forvaltning; Mattilsyn, Arbeidstilsyn, Politi og
Statsforvalter – for å nevne noen.
Midt-Troms-kommunene har et godt og
sterk samarbeid seg i mellom, og har derfor
gjennomført flere felles kommunestyremøter
for Midt-Troms-kommunene. Næringsutvikling
og ungdomsmedvirkning har blant annet vært
sentrale tema på møtene.

In Midt-Troms, there are also a number of
state and county municipal services, including health (District Medical Centre, X-ray,
dental health, etc.) and upper secondary
school. There is also state administration;
the Norwegian Food Safety Authority, the
Norwegian Labour Inspection Authority, the
Police and the County Governor – just to
name a few.
Midt-Troms municipalities have good and
strong cooperation between them, and have
therefore held several joint municipal council
meetings for the Midt-Troms municipalities.
Business development and youth participation have been some of the key topics at the
meetings.
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Fritid/Leisure
Midt-Troms-regionen har alt det
beste som naturen kan by på,
både ved kysten og på innlandet
The Midt-Troms region has all the
best that nature can offer, both on
the coast and inland
I Midt-Troms
finnes tilbud
innen kultur og fritid
som de aller fleste har
stor glede av, uansett alder.
In Midt-Troms, you’ll find
culture and leisure offerings
for everyone to enjoy,
regardless of age.
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Bardu
kommune

Regionen har de mest spektakulære fjell
toppene og trolig landets beste fiskemuligheter,
samt en rekke andre muligheter knyttet til fritid
og kulturliv. Dersom det i tillegg kan friste med
utsikt til vakkert nordlys, fra din egen veranda,
ja da er du på rett sted. Midt-Troms byr på et
eldorado av naturopplevelser.
Midt-Troms har et bredt spekter av frivillige lag
og foreninger. Innenfor idrett har regionen fostret flere verdensmestre, og en rekke landslags-

The region has the most spectacular mountain
peaks and probably the country‘s best fishing,
as well as a number of other opportunities related to leisure and cultural life. If a view of the
beautiful northern lights from your own porch
sounds tempting, well then you are in the right
place. Midt-Troms offers an Eldorado of nature
experiences.
Midt-Troms has a wide range of voluntary
teams and associations. In sports, the region
has fostered several world champions,

Dyrøy
kommune

spillere innenfor flere ulike idretter. Regionen
har godt utbyggede treningsfasiliteter innenfor
et mangfold av idretter.
Blant annet huser regionen det som finnes i
Troms av fullskala fotballhaller godkjent for
divisjonsspill. Om skiløpene kan friste, finnes
det milevis av preparerte skiløyper. Regionen
kan også skryte på seg å være årlig vertskap
for Reistadløpet, som går av staben i februar og
som er en del av SKI Classics.

Sørreisa
kommune

Salangen
kommune

En rekke ulike arrangementer finner sted i MidtTroms, blant annet Reistadløpet, Kalottspel,
Finnsnes i Fest, Husøydagan, Frost, Millionfisken, Villmarksmessen og Bakkeløpet – i tillegg
til utallige lokale arrangementer og Martnaer.
Polar Park og Polarbadet er med på å styrke
regionens fritidstilbud ytterligere.
Sykkelrittet Artic Race of Norway har gjennom
flere år valgt regionens mange spektakulære
løypetraseer som en sentral ramme for rittet.

and a number of national team players in a variety of sports. The region has well-developed
training facilities for a range of sports. Among
other things, the region is home to all of the
full-scale football halls approved for divisional
play in Troms. If skiing is your thing, there are
miles of prepared ski trails.

A number of different events take place in
Midt-Troms, including Reistadløpet, Kalottspel,
Finnsnes i Fest, Husøydagan, Frost, Millionfisken, Villmarksmessen and Bakkeløpet – in
addition to countless local events and markets.
Polar Zoo and Polarbadet are helping to further
strengthen the region‘s leisure activities.

The region can also boast of hosting the annual
Reistadløpet, which is held in February and is
part of SKI Classics.

For several years now the Artic Race of Norway
bicycle event has chosen the region‘s many
spectacular trails as a central framework for
the race.

Et krafttak
for Senja
Nå investerer vi 200 millioner i kraftnettet
og femdobler kapasiteten til Senja.
Det gir energi til vekst og utvikling
i mange tiår fremover.

arva.no

Foto: Marius Fiskum
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Foto: Millionfisken AS/Christer Møller

The Society
Trafikknutepunkt
Finnsnes.
Hurtigbåt, hurtigrute,
gods og buss.

Samfunnet

Traffic hub Finnsnes.
Express boat, Coastal
Express, goods transport
and buses.

Hverdagen oppleves på mange måter enklere for mange som
bor i Midt-Troms-området, da avstander og kjøretid er rimelig
i forhold til jobb, skole/barnehage og fritid.
Man slipper å stå i kø til og fra jobb, det brede
spekteret av jobbmuligheter, og aktivitetstilbud
samt naturopplevelsene man får i dette området,
er ubeskrivelige.
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Bosetter du deg i Midt-Troms, kan du velge å bo
i rolige omgivelser, eller om det er ønskelig å ha
litt mer liv rundt seg, har vi også det. Her har du
muligheten for begge deler!

Leiepriser for boliger er lavere enn i de omkringliggende byene. Er en villig til å etablere
seg utenfor de største pressområdene, vil en
fortsatt kunne sikre seg en til dels rimelig bolig
– om en ønsker å kjøpe. Men selv i de største
sentrene vil en oppleve at boligprisene er lavere
sammenlignet med de større byene Bodø og
Tromsø.

In many ways, day-to-day
life is easier for many who
live in the Midt-Troms area,
as distances and driving
time are reasonable in
relation to work, school/
kindergarten and leisure
activities.
You don’t have to sit in a queue to and
from work, there is a wide range of job
opportunities and activities and the
nature experiences you get in this area
are indescribable.
If you settle in Midt-Troms region you can
choose to live in quiet surroundings or for
those who prefer a little more action, we
have that too. Here you can have both!
Rental prices for housing are lower than
in the surrounding cities. If you are willing
to live outside the most central areas
you will still be able to secure relatively
affordable housing if you are looking to
buy. But even in the largest centres, you’ll
find that house prices are lower than in
the larger cities of Bodø and Tromsø.

Bardu
kommune

Dyrøy
kommune

Sørreisa
kommune

Salangen
kommune

Midt-Troms-regionen
er godt egnet for alle slags
husstander, og om du er på utkikk
etter din første bolig, kan det være gode
sjanser for å realisere boligdrømmen her.
The Midt-Troms-region is well suited
for all kinds of households, and if you are
looking for your first home there
can be a good chance of realising
your dream here.
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Bo og Bistand AS er en privat leverandør av tjenester innen helse og omsorg og barnevern.
Firmaet med sine om lag 70 engasjerte medarbeider har lang erfaring fra
både statlig, privat og kommunal drift.
Tlf. 400 00 190
Besøks- og postadresse: Sjøgata 39, 9300 Finnsnes
www.facebook.com/boogbistand

Vi er et godkjent opprettings og lakkeringsverksted som holder til på Finnsnes, rett ved siden av Senja.
Vårt hovedområde er oppretting og lakkering av skadete biler, både for bedrifter og private.
Vi reparerer alle typer kjøretøy med tipp topp utstyr, også veteranbiler, bobiler, traktorer, arbeidsmaskiner, MC og
Scooterdeler. Vi utfører også andre spennende designoppdrag, alle våre ansatte har et eller flere fagbrev i vårt fag, og
liker en god utfordring.
Vi tar også hånd om våre kunder i hele skadeprosessen. Hos oss kan du få gratis takst av en av våre to godkjente
takstmenn, og vi har godt samarbeid med alle forsikringsselskap. Finnsnes Billakkering er kjent for solid kunnskap,
reparasjoner av ypperst kvalitet, nyttig rådgivning samt imøtekommende og god service. Vi liker å begeistre, og
strekker oss meget langt for du som kunde skal være fornøyd med oss.

Vinterveien 2, 9300 Finnsnes • Tlf. 77 87 09 00 • Mobil: 909 42 907
E-post: post@finnsnesbillakkering.no
Åpningstider: Mandag–Fredag: 0800–1600
www.finnsnesbillakkering.no
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Bardu
kommune

Dyrøy
kommune

Sørreisa
kommune

Salangen
kommune

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

Bli med på vårt eventyr i Norges sjømathovedstad
SalMar er en av verdens største og
mest effektive produsenter av laks,
laks,
og i Midt-Troms er SalMar en av regionens største arbeidsplasser.
På Senja har vi:
• Et stort slakteri- og bearbeidingsanlegg, InnovaNor på Silsand
• Verdens største settefiskanlegg i
Gjøvika ved Stonglandseidet
• Flere lokaliteter for matfiskproduksjon i hele Midt-Troms
• Administrasjonen for Nord-Norge

SalMar er i utvikling og vekst, og vi
er stadig på jakt etter folk med
SalMarkultur.. Er du en av dem som
SalMarkultur
vil være med på vårt eventyr i Norges
sjømathovedstad?
Besøk oss på www.salmar.no for
mer informasjon. Vil du lære mer om
havbruk og laksens liv, besøk vårt
visningssenter SalMar Salmon Center i
Kunnskapsparken på Finnsnes.

salmarcenter.no

salmar.no
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Er du klar
for å ta utdannelsen din
i helt unike omgivelser?
Velkommen til Midt-Troms!

Utdanningsmuligheter

Are you ready to enjoy your studies
in an unique environment?
Welcome to Midt-Troms!

Det er gode muligheter for grunn-,
videre- og etterutdanning i Midt-Troms.
• Studiesenteret Midt-Troms tilbyr høyre utdanning i
Midt-Troms, i samarbeid med utdanningsinstitusjoner
i Troms og Nord-Norge og landet for øvrig.
• Det er etablert gode løsninger for lån av studie- og
møterom i samtlige Midt-Troms-kommuner,
og dermed gode studiefasiliteter uansett hvor
en ønsker å studere fra.
• I tillegg er det gode muligheter til kurs og utdanning
lokalt blant annet gjennom Fagakademiet og AOF.
• Midt-Troms Karrieresenter tilbyr veiledning i utdannings- og yrkesvalg, og er en god sparringspartner
for de som ikke er 100 % sikker på sitt veivalg.

Educational
Opportunities
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There are good opportunities
for basic, further and continuing
education in Midt-Troms.

• The Midt-Troms Study Centre offers higher education in Midt-Troms, in cooperation
with educational institutions in Troms and Northern Norway and the rest of the country.
• Good solutions have been established for making use of study and meeting rooms in
all the Midt-Troms municipalities, and thus good study facilities are available regardless of where one wants to study.
• In addition, there are good opportunities for courses and education locally
through the Fagakademiet and AOF, among others.
• Midt-Troms Career Centre offers guidance in educational and professional choices,
and is a good sparring partner for those who are not 100% sure of their choice of path.

Bardu
kommune

Dyrøy
kommune

Sørreisa
kommune

Salangen
kommune

Vi går spennende tider i møte, vil du være med på reisen?
Vi bygger vårt topp moderne settefiskanlegg som bygges
på RAS- teknologi i Dåfjord utenfor Tromsø.
Norway Royal Salmon er et av Norges ledende havbruksselskaper – et fullintegrert oppdrettskonsern med aktivitet i hele verdikjeden. Nå utvikler vi konseptet Arctic
Offshore Farming: Fremtidens teknologi for oppdrett i
åpent hav, til det beste for laksen og miljøet.
Som et av Norges mest hurtigvoksende havbruksselskaper, trenger vi stadig flere flinke og engasjerte medarbeidere – i hele verdikjeden vår. Vi investerer stadig mer
i forskning og ny teknologi, slik at veksten vår fortsetter
gjennom et godt og
bærekraftig havbruk. Vi er «Committed by name».

www.norwayroyalsalmon.com +47 73 92 43 00 nrs@salmon.no
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Næringslivet
De aller fleste av de store selskapene i Midt-Troms har lokale eller regionale eiere. Få regioner i Norge
kommer i nærheten av en slik dominerende lokal forankring. Dette er et eierskap vi er stolte av!
Utenom de store fyrtårnene i næringslivet,
finner vi en stor og variert underskog av små
og mellomstore bedrifter. Innenfor et bredt
spekter av næringer. Det finnes knapt ei
bygd uten en eller annen form for organisert
næringsliv.
Midt-Troms-kommunene jobber godt sammen
også administrativt innenfor næringsutvikling,

og oppdaterer hverandre jevnlig på hva som
skjer innenfor næringsutvikling og nye etableringer.
Gjennom «Regional næringsplan for
Midt-Troms» har Midt-Troms-kommunene
vist at de samarbeider godt, og sammen har
en valgt å sette fokus på de tre områdene:
Forsvar, Reiseliv og Sjømat.

Samarbeid og fokus på å løfte hverandre,
bidrar også til at næringslivet velger å satse
i Midt-Troms. Gjennom moderne kommunika
sjon fjernes også gamle avstandsbegreper og
skaper nye arenaer for framtidsrettet
samarbeid og utvikling i Midt-Troms.

Business
The vast majority of the large companies in Midt-Troms have local or regional owners. Few regions
of the Norway come close to such a dominant local foundation. This is ownership we are proud of!
Apart from the big names in the business sector,
we are home to a large and varied array of small
and medium-sized enterprises. Within a wide
range of industries. There is hardly a village
without some kind of organised business.
The Midt-Troms municipalities also work well
together in the field of business development,
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and regularly update each other on what is
happening in the field of business development
and newly established companies. With the
“Regional Business Plan for Midt-Troms”, the
Midt-Troms municipalities have shown that they
cooperate well, and together they have chosen
to focus on the three areas of: Defence, Tourism
and Seafood.

Cooperation and a focus on lifting each other
up also contribute to the business sector choosing to invest in Midt-Troms. Through modern
communication, old concepts of distance are
also erased, creating new arenas for futureoriented cooperation and development in
Midt-Troms.

InnovaNor

131 luftving
• Har sitt hovedsete ved Luftforsvarets
stasjon i Sørreisa (LSTN Sørreisa), hvor det
eneste gjenværende kontroll- og varslingssenteret (CRC) i landet er lokalisert. CRC
Sørreisa har eksistert som en operativ
enhet siden 2. januar 1962.
• Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole
(LKVS), FLO RLL Nord og Forsvarsbygg
RENO er andre virksomheter som er representert ved LSTN Sørreisa.
•I tillegg til stasjonen i Sørreisa er 131
luftving spredt på 13 lokasjoner rundt om
i hele landet. Blant annet er radarkjeden
i Norge med totalt 11 radarer en del av
luftvingen.
Sersjant Julie Kristiansen Johansen på jobb i 131 luftvings fjellanlegg i Gumpen.
Foto: 131 luftving

FRA SARPSBORG TIL SØRREISA – HER TRIVES JULIE GODT
Julie Kristiansen Johansen (25) fra Sarpsborg ville bare ha en smakebit av nord. Nå ser hun for seg
å jobbe og bo i Sørreisa en god stund framover.
Sersjant Julie Kristiansen Johansen sitter godt plassert i
posisjon dypt inne i Luftforsvarets fjellanlegg i Skøelvdalen.
Herfra har hun og kollegene i operasjonsrommet full oversikt
over alt som beveger seg i det norske luftrommet, og de sitter klare til å varsle dersom «uvedkommende» skulle finne
på å bli for nærgående.
Med et årvåkent blikk følger 25-åringen med på skjermene
foran seg.
- Det er en spennende jobb, og dagene her er både givende
og utfordrende, fastslår Johansen.
Det har vært mye nytt å sette seg inn i siden hun startet i
jobben i januar 2019. Og jo mer hun har kommet inn i
jobben, jo mer nysgjerrig har Johansen blitt på operasjonene
og det tekniske som ligger bak kontroll- og varslingsoppdraget. Det er grunnen til at hun for øyeblikket er i ferd med
å videreutdanne seg.
Tilfeldighetenes spill
Egentlig var ikke planen å jobbe i Forsvaret. Johansen hadde
heller ikke sett for seg at hun skulle slå seg ned i nord, selv
om hun hadde en idé om å oppholde seg i Nord-Norge på
et eller annet tidspunkt. Men så var det disse tilfeldighetene
da, som slo til da særpingen ble sendt på spesialistkurs på
Kjevik. Der møtte hun ikke bare sin kommende samboer, en
sørreisaværing, men også flere som jobbet ved Luftforsvarets
stasjon i Sørreisa, eller «Gumpen» som stasjonen kalles på
folkemunne.
- Så det som førte meg hit var egentlig at jeg møtte noen
som jobbet med noe jeg syntes hørtes interessant ut, samt
at jeg møtte

min nåværende samboer – så alt skjedde på det kurset,
forteller Johansen leende.
I fjor kjøpte hun og samboeren hus i Sørreisa, og her ser
paret for seg å bli boende en god stund.
Gleder seg til å gå på jobb hver dag
Lite gleder oberst Liv Judith Olsen, sjef for 131 luftving,
mer enn at unge og lovende trives og finner seg godt til
rette i jobb på stasjonen i Sørreisa. Selv stortrives Olsen på
stasjonen, og understreker at hun gleder seg til å gå på jobb
hver dag.
- Og det er på grunn av arbeidsoppgavene og folkene jeg jobber sammen med. Vi har fantastisk mange flotte folk her, og
et enormt godt arbeidsmiljø, understreker Olsen.
Ved jevne mellomrom er det behov for å rekruttere personell
til ulike funksjoner og stillinger ved stasjonen i Sørreisa – operativt personell til kontroll- og varslingsbiten i fjellanlegget,
personell med teknisk kompetanse, administrativt personell
eller personell knyttet til driften av stasjonen.
- Uansett hvilken stilling man kommer til her i Sørreisa,
kan man være sikker på at man får både en interessant og
utfordrende arbeidshverdag hvor ingen dager er like, sier Olsen.
Kunne du tenke deg å jobbe ved luftforsvarets stasjon i Sørreisa?
Ta kontakt med 131 luftvings HR-avdeling eller rekrutteringsbefal for å undersøke mulighetene.
E-post: 131luftving@mil.no
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