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Velkommen til Berg!

www.berg.kommune.no

Velkommen!
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Berg!
Berg har mange gode kvaliteter å by på, og
nærmere presentasjon om ulike tilbud og
muligheter finner du i denne brosjyren.
Ønsker du mer informasjon kan du se på
kommunens internettsider:
www.berg.kommune.no eller ta kontakt på
telefon 77 85 90 00 til Berg kommune.
Berg er en liten og livskraftig kommune på yttersida av Senja - eventyrøya der kontrastene har gitt
"farge" både til natur og mennesker. Spennende
og trygge oppvekstmiljø, som sammen med et
spenstig og allsidig næringsliv har skapt grunnlaget
for bosetting, jobbtilbud og trivsel. Rikdommene
i havet og fjellet har gitt muligheter til folket som
bor her, og gjort kommunen til et næringsmessig
"sentrum" på yttersida!
I fjell- og fjordkommunen Berg er det rikelige muligheter til å oppleve en svært variert og spennende
natur. Dette er kanskje kommunens største fortrinn
i turistsammenheng og fritidsdyrkelse. Med havet
som tumleplass like utenfor stuedøra er det muligheter til å oppleve fiskefangster i ultraklassen,
torsk, sei, kveite og laks.
Hver fjord har sitt særpreg, bratte flåg direkte i
havet på nordsiden av Medfjorden, lang sandstrand
og flate marker under kneisende tinder i Ersfjord,
idylliske Steinfjord med utsikt mot storhavet, og
Bergsfjorden, med tallrike øyer, holmer og skjær,
bortgjemte viker og badestrender, alt for en hver
smak. Fjellene stiger til rundt 1000 meter nær
kysten, og flater mer og mer ut til bølgende åser
og fjellvidder når en nærmer seg de indre deler av
Senja og innersida.
For den som liker å vandre i fjellet og prøve fiskelykken i fjellvannene eller dyrke jaktinteressene, er
mulighetene mange. Internveien i Berg ble åpnet i
2004 og har skapt nye muligheter til videre utvikling av næringsliv og reiseliv på yttersida av Senja.
Nasjonal turistvei er under planlegging fra Gryllefjord til Botnhamn og fergeforbindelser fra Gryllefjord til Andenes og fra Botnhamn til Brensholmen
gjør det mulig å reise via Senja fra Vesterålen til
Tromsø eller omvendt.
Fiskerinæringa utgjør den største delen av et
aktivt næringsliv i kommunen. Gjennom utbygging
av fiskerihavna i Senjahopen, har kommunen og
private aktører lagt til rette for en positiv utvikling
av fremtidsrettede og stabile arbeidsplasser både
på hav og land. Eksisterende fiskeindustri er meget
konkurransedyktig og preges av toppmoderne bygg
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og høyteknologisk produksjon. En oppegående
oppdrettsnæring kompletterer bildet av en sterk
fiskerikommune.
Kommunen har rike bergverkstradisjoner. For ca.
125 år siden var det drift i en nikkelgruve i Hamn,
og et av verdens aller første vanndrevne kraftverk.
På Skaland er Europas eneste produsent av naturlig, krystallinsk grafitt. Industriarbeidsplasser utgjør
grunnlaget for all øvrig aktivitet i kommunen. Reiselivet har utviklingspotensiale. Nye tilbud er under
utvikling, og i tillegg til "trollaktige" opplevelser
tilbyr reiselivet havfiske, dykking, "fotefar mot nord"
(kulturstien i Mefjordvær), og bygdemuseumsaktiviteter, for å nevne noe.
Kråkeslottfestivalen på Bøvær, Mefjorddagan i
Mefjordvær, Fesk og fotball i Senjahopen og Fossdagan i Bergsbotn er tradisjonsrike arrangement.
Idrettslagene i kommunen er aktive og organiserer
et bredt tilbud av idrettslige aktiviteter, bl.a. nytt
treningsstudio på Skaland og Senjahallen i Senjahopen, en idrettshall med toppmoderne kunstgressdekke på 66 x 40 meter.
Boligbygging er et prioritert satsingsområde og
Berg kommune kan gratis tilby attraktive byggeklare tomter til de som ønsker å etablere seg hos
oss. Vi vil også bidra med gunstig finansiering ved
kjøp av hus samt oppussing av eldre boliger. I sum
kan nåværende og fremtidige innbyggere i Berg
glede seg over vesentlig lavere bokostnader enn i
regionens pressområder. Berg, som bokommune,
gir dermed muligheter for å realisere en livsstil,
som kun en romslig økonomi gjør mulig.
Her skulle det dermed være noe for enhver smak,
enten det er arbeid, fritid eller opplevelser.
Hjertelig velkommen til Berg!

www.berg.kommune.no
Jan Harald Jansen, ordfører
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KONTAKT
Kommuneadministrasjonen
Her finner du en oversikt over alle ansatte i den kommunale
administrasjonen og enhetsledere i Berg kommune
(De ansattes e-post-adresser finner du på nettstedet vårt)

Berg kommune
07:45 - 15:00 (15:30)
Sentralbord
77 85 90 00
Telefaks
77 85 90 01

www.berg.kommune.no
postmottak@berg.kommune.no

Administrasjon
Ordfører Jan Harald Jansen
Rådmann Rolf Erik Søreide
Formannskapssekretær
Berit Skogland
Nærings- og utviklingsleder
Wenche Pedersen
IKT-leder Espen Fagerthun
Økonomisjef Synnøve Eriksen
Skatteoppkrever Helmi Wang
Sekretær regnskap
Solveig S. Gundersen
Sekretær lønn Unni Antonsen
Sekr./info Wenche Håkonsen

77 85 90 10
77 85 90 11
77 85 90 13
77
77
77
77

85
85
85
85

90
90
90
90

23
14
15
16

77 85 90 19
77 85 90 17
77 85 90 22

Teknisk avdeling
Teknisk leder Leon Hanssen
Ingeniør Hans Petter Heitmann
Vedlikeholdsleder Odd E. Olsen
Håvard Lysberg, Jan Heiberg,
Jan Werner Bønes

77 85 90 28

Brannsjef (Lenvik kommune)
Brannsjef Jan Erik Hansen
77 87 18 06
Brannleder Sigbjørn Syr
(kontaktperson i Berg)
77 87 18 08
Berg Boligselskap
Odd E. Olsen
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77 85 90 20
77 85 90 21
77 85 90 29

77 85 90 29

www.berg.kommune.no

Kommunale virksomheter
Helse-avdeling

Skoler, barnehager, bibliotek

Trenger du lege etter kl. 15:30 eller i helgen,
kan du ringe til legevakten på 77 87 14 00.

Senjahopen barnehage
Styrer: Berit Sivertsen
77 85 85 46 / 77 85 89 39

Legekontor Skaland
08:00 - 15:30
Sentralbord
77 85 91 00
Telefaks
77 85 91 01
Legesekretær Monika Moritzøy 77 85 91 00
Anne Danielsen
77 85 91 00
Fysioterapeut
77 85 91 08
Helsesøster Solveig Vildgren
man, tirs, annenhver torsdag
77 85 91 07

Skaland barnehage
Styrer: Hilde Karlsen
77 85 90 50 / 77 85 90 52

PRO-avdeling
Berg sykehjem
Sentralbord
Telefaks
Leder sykehjem Stig Johansen
Strandheimen
Åpen omsorg

77
77
77
77
77

Skaland skole
Rektor: Kjell Jensen
77 85 92 00 / faks 77 85 92 01
Skolefritidsordning tlf. 932 14 335

Prestekontor
Kirkeverge
Sokneprest Ingunn Rinde

77 85 90 40
77 85 90 41

85
85
85
85
85

93
93
93
87
93

00
01
08
87
10

Senjahopen skole
Rektor: Jorid Meyer
tlf. 77 85 98 90 faks 77 85 98 91
Skolefritidsordning tlf. 979 61 847

Berg kulturskole
Rektor: Christian Wasserfall
77 85 90 27
Kombinasjonsbibliotek
Avdeling Skaland (Skaland skole)
77 85 92 13
Avdeling Senjahopen (Senjahopen skole)
77 85 98 97 faks 77 85 98 91

www.berg.kommune.no
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KONTAKT

Kommunale virksomheter

KOMMUNE

Helse og sosial

Lege

Helsesøster og fysioterapeut

Legekontoret i Berg kommune er lokalisert
i helsesenteret på Skaland, tlf 77 85 91 00.
Legekontor er åpent mellom kl. 8:00 og 15:30.

Helsesøsteren holder til på Helsesenteret på
Skaland og kan treffes på 77 85 91 07 mellom
kl. 8:00 og 15:30 på mandager, tirsdager og
annenhver torsdag.

Trenger du lege etter kl. 15:30 eller i helgen,
kan du ringe til legevakten på 77 87 14 00.

Fysioterapeuten har kontor på rådhuset
på Skaland (77 85 91 08).

Sykehjem og omsorgsboliger

Barnevern

Berg sykehjem med 20 plasser, derav 8 demensplasser, ble åpnet i 2005. Hjemmet ligger
på Skaland. Strandheimen i Senjahopen er
kommunens senter for åpen omsorg, med 8
plasser. Dessuten disponerer kommunen ca. 12
omsorgsboliger rundt omkring i bygdene.

Barneverntjenesten er samordnet med Lenvik
kommune og treffes på tlf. 77 87 18 40.

Søknad om sykehjemsplasser eller tilpasset hjelp
fra åpen omsorg sendes til Berg sykehjem,
9385 Skaland. Tel. 77 85 93 00.

Barneverntjenesten har som arbeidsoppgaver
å yte rådgivning og veiledning i spørsmål om
barns oppvekstmiljø, samt rette henvendelse
videre i hjelpeapparatet når det er behov for det.
Barneverntjenesten skal følge med på utviklingen
for barn i kommunen og arbeide forebyggende med
tanke på å sikre barn gode oppvekstvilkår både i og
utenfor familien.

Kommunale boliger
Berg kommune har boliger/leiligheter ledig for
utleie i Mefjordvær, Senjahopen og Skaland.
Leilighetene er av god standard og ligger i trivelige
omgivelser. Dessuten er det boliger for salg.
Disse er en del slitt og vil trenge litt oppussing.
Leilighetene og boligene eies av Berg Boligselskap
(eies av Berg kommune).
Skulle leie eller salg være av interesse, ta kontakt
med Odd Olsen og be gjerne om prospekt.
Berg kommune: 77 85 90 00
Odd Olsen: 905 83 318
odd.olsen@berg.kommune.no
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Boligbygging er et prioritert satsingsområde
og Berg kommune kan gratis tilby attraktive byggeklare tomter til de som ønsker å
etablere seg hos oss. Vi vil også bidra med
gunstig finansiering ved kjøp av hus samt
oppussing av eldre boliger.
I sum kan nåværende og fremtidige innbyggere i Berg glede seg over vesentlig lavere
bokostnader enn i regionens pressområder.
Berg, som bokommune, gir dermed muligheter for å realisere en livsstil, som kun en
romslig økonomi gjør mulig.

www.berg.kommune.no

Senjahopen kiosk

Joker Skaland

Åpningstider:
Mandag-torsdag: 10.00 - 21.00
fredag-lørdag:
10.00 - 22.00
søndag:
16.00 - 21.00

Åpningstider:
Mandag-fredag: 10.00-18.00
Lørdag:
10.00-15.00

9386 Senjahopen
77 85 87 81 / faks 77 85 87 66

Frist for innlevering av post:
mandag/onsdag/fredag 15:00
tirsdag/torsdag
18:00
lørdag ingen postavgang
søndag
19:30

9385 Skaland
77 85 84 00 / faks: 77 85 82 50

Frist for innlevering av post:
mandag-fredag 15.30
Lørdag/søndag ingen postavgang

Berg folkeregister

Ta kontakt med Finnsnes ligningskontor
(se venstre)

Finnsnes ligningskontor
Postboks 114
9305 Finnsnes
Telefon: 800 800 00
finnsnes.lk@skatteetaten.no
Bruk våre tjenester på internett og SMS:
www.skattetaten.no
Næringsdrivende henstilles også til å gå inn på
www.altinn.no

Konfliktrådet
Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister
som oppstår mellom mennesker. Dette gjelder
straffesaker som er oversendt fra politiet, og sivile
saker som er innmeldt av partene selv.
Konfliktrådet behandler sakene gjennom megling.
Dette betyr at de to partene som har en konflikt,
møtes sammen med en nøytral megler som skal
tilrettelegge for dialog og hjelpe til med å lage en
avtale. Megleren skal påse at interessene til begge
parter blir ivaretatt.
I straffesaker er konfliktrådet et alternativ til
tradisjonell straffeforfølging.

NAV Berg
9385 Skaland
Telefon: 77 28 57 80 / Telefaks: 77 28 57 81
nav.berg@nav.no
Åpningstid:
mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Alle kan ta kontakt med Konfliktrådet for å få hjelp
til å vurdere om en konflikt er egnet for megling.
Bruk av konfliktrådet er basert på frivillighet fra
begge parter, og all bistand fra konfliktrådet er
gratis.
Konfliktrådet i Troms holder til i Fylkeshuset i
Tromsø og tilbyr megling for bl.a. Berg kommune.
Konfliktrådet, Postboks 6605, 9296 Tromsø
Telefon: 77 64 20 21 / 907 75 698
Leder: Gunnar Pallesen
gunnar.pallesen@konfliktraadet.no

www.berg.kommune.no
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KOMMUNE

Andre virksomheter

KOMMUNE

Offentlig transport
Ruteopplysning 177 for Troms gir deg opplysninger
om kollektivtrafikkruter i Troms fylke og fylkeskryssende ruter. På nettet: www.177troms.no
Avstander fra Berg: Finnsnes 65 km, Harstad 270
km, Tromsø 240 km (120 km via Brensholmen).
Bardufoss lufthavn 125 km, Lysnes 35 km, Skrolsvik
140 km.
Det er Senja Rutebil som betjener bussrutene
på Senja. Du finner ruteheftet med de aktuelle
tidstabeller bakerst i mappen.

Tre fergeforbindelser knytter Vesterålen, Senja
og Harstad-regionen sammen. Fergene inngår
også som en del av den Ytre Kystriksvei Nord (The
Whale Route), og gir de reisende flere alternative
ruter gjennom øyriket Lofoten, Vesterålen, SørTroms, Senja og Kvaløya til Tromsø. For nærmere
informasjon: senjafergene.no
Det er flyforbindelse fra Bardufoss og Tromsø. Det
er tre og en en halv time fra Gardermoen til Berg
kommune med fly og bil.

Hurtigbåten fra Finnsnes og Lysnes gjør det mulig
å komme til enten Harstad eller Tromsø i løpet av
en time. Du finner de aktuelle tidstabeller bakerst i
mappen.
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www.berg.kommune.no

Berg kommune ligger på Senja, Norges neststørste øy ved kysten i
Midt-Troms. Kommunen grenser til Torsken kommune i sydøst,
Tranøy kommune i syd og Lenvik kommune i øst.
Berg dekker 287 km² og har 937 innbyggere (per 1.1.2008).

www.berg.kommune.no
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KOMMUNE

Kart over Berg kommune

KOMMUNE

Foto: Skaland barnehage

Kommunens barnehager
Senjahopen barnehage

Skaland barnehage

Senjahopen barnehage er en to-avdelings
kommunal barnehage som ligger i Senjahopen.
Det er god plass både inne og ute, og utearealet
innbyr til aktiv lek og aktiviteter. Vi har også eget
bålhus på området.

Skaland barnehage er en kommunal barnehage.
Det er full barnehagedekning på Skaland og
barnehagen er veldig fleksibel med å ta inn barn. Vi
kan dekke plassbehov på kort varsel, enten det er
ukeplass, 3 dager eller 2 dager i uken.

Vi ønsker å fremstå som en barnehage som er
synlig i nærmiljøet, som er miljøbevisst og som
ønsker å ta vare på gode relasjoner til andre
mennesker.

Barnehagen legger stor vekt på friluftsliv og
konkrete opplevelser i det frie. Naturen rundt
oss brukes metodisk for å fremme barnas sosiale
ferdigheter i gruppen og evnen til å uttrykke seg
gjennom kropp og språk. Jevnlige og hyppige turer
i nærområdet står på dagsorden, enten det er turer
til fjells (Sommardalen), til barnehagens plantefelt
med grantrær eller til fjæra.

Sentralt i vårt tema ”Det grønne puslespillet” er
derfor samspillet mellom mennesker, miljø og
natur. Hos oss skal dagsrytmen være fleksibel nok
til å ta høyde for ”her-og-nå-situasjoner”, samtidig
som den skal representere trygghet, stabilitet og
oversikt.

Senjahopen barnehage
Styrer: Berit Sivertsen
77 85 85 46 / 77 85 89 39
berit.sivertsen@berg.kommune.no
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Dessuten samarbeider vi med Senjahopen
barnehage og møtes jevnlig ved Ersfjordstranda.
Barnehagen er synlig i nærmiljøet, ungene blir godt
kjent med miljøet, med skoler og arbeids-plasser.

Skaland barnehage
Styrer: Hilde Karlsen
77 85 90 50 / 77 85 90 52
hilde.karlsen@berg.kommune.no

www.berg.kommune.no

Foto: Senjahopen skole

KOMMUNE
Kommunens skoler
Senjahopen barne- og
ungdomsskole
Senjahopen skole er en fådelt skole med 90 elever
fra 1. til 10. klasse.
Skolen legger vekt på pedagogisk utvikling i et
lærende nettverk, bl. a. med veiledning for nyutdannete lærere. Vi er med i Pilot-i-nord-prosjektet.
Kunnskap står sentralt i skolen. Vi har egne
studierom både for elever og eksterne studenter.
Høsten 2005 fikk skolen 15 bærbare datamaskiner
til 7.-10. klasse og 24 stasjonære PCer. Det finnes
trådløst nettverk i hele skolen.
Skolen ble utbygd i 1997 og renovert i 2002. Det
finnes ballbinge, skibakke, fotballbane og grillhytte
ved skolen, dessuten svømmebasseng og badstue.
Vi har en tradisjon for skolekor med ALLE elever!
Skolen er med i Olveus-programmet, et omfattende program mot mobbing og antisosial adferd.
Undervisningen begynner kl. 9 og slutter kl. 14:30,
SFO fra kl. 7:15 til 15:45. For priser se side 14.

Senjahopen skole, styrer: Jorid Meyer
tlf. 77 85 98 90 / faks 77 85 98 91
Skolefritidsordning tlf. 979 61 847
jorid.meyer@berg.kommune.no

Skaland barne- og
ungdomsskole
Skaland skole er en fådelt kombinert barne- og
ungdomsskole. Klassene er samholdt i flere lag,
men også delt etter behov. Skolen har et godt
elevmiljø. Vi har fokus på at alle skal trives på
skolen.
Skolen er nylig renovert og kan tilby trivelige
lokaliteter på barne- og ungdomsfløy. Ballbinge og
gymsal ligger på skolegården, og vi ligger nært hav
og fjell. Skolens svømmebasseng og badstu brukes
som en naturlig del av kommunens fritidstilbud.
Undervisningen begynner kl. 8:30 og slutter kl.
14:00. Skolefritidsordningen omfatter 1. til 4.
klasse. Det tilbys SFO før og etter skoletid mellom
7:30 og 16:00. For priser se side 14.
Det er datamaskiner på alle klasserom. Skolen er
tilknyttet Troms bredbåndsfylkes fibernett.
Elevene kan få tilbud om musikk- og kulturskoleundervisning på skolen i eller etter skoletiden.

Skaland skole
Styrer: Kjell Jenssen
77 85 92 00 / faks 77 85 92 01
kjell.jenssen@berg.kommune.no

www.berg.kommune.no
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KOMMUNE

Ung i Berg
Kulturskole

Allsidig idrett

Kulturskolen har til formål å utvikle elevenes
skapende evner innen musikk og andre
kunstneriske uttrykksformer. Den skal utvikle
elevenes ferdigheter etter den enkeltes
forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og
stimulerende fritidsaktivitet. På denne måten blir
kulturskolen med på å legge grunnlaget for allsidig
kulturell aktivitet i hjem, skole og lokalsamfunn.

Begge idrettslag i Berg kommune - IL Havørn i
Senjahopen og IL Foss i Bergsfjorden - har mange
aktiviteter for barn og unge i alle alder, både
sommer- og vinteridrett. Bl.a. finnes det en svært
oppegående bueskyttergruppe i Mefjorden som har
markert seg flere ganger på landsbasis. Du finner
noe for enhver smak - ta kontakt!

Kulturskolen gir i dag tilbud innen vokal- og
instrumentalopplæring, kunstmaling, foto og dans.
Søknadsskjema og nærmere opplysning om tilbudet
fås ved henvendelse til kulturskolerektor Christian
Wasserfall tlf. 77 85 90 27 eller epost:
christian.wasserfall@berg.kommune.no.

Bli lærling i kommunen!
Vi retter oss i første rekke til følgende tre
målgrupper:
- deg som trenger hjelp til å velge utdanning eller
vurderer å bli lærling i kommunesektoren i Troms.
- deg som er lærling i en av våre medlemsvirksomheter.
- deg (medlemskommune/virksomhet) som har
lærling eller vurderer å ta inn lærling.
Les mer på www.kok-troms.no
Kommunenes Opplæringskontor i Troms
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Ring til Berg kommune 77 85 90 00 for nærmere
kontaktinformasjon.

Ungdommens
Kulturmønstring
Ungdommens Kulturmønstring er ungdommens
egen kulturarena, lokalt, regionalt og nasjonalt.
UKM i Berg arrangeres hvert år i februar. Om du
driver med musikk, dans, bilder, videoinnslag - vær
med og våg å vise deg fram! Vi kan garantere god
stemning med spente folk og stolte foreldre!
Du kan henvende deg kulturskolerektor Christian
Wasserfall tlf. 77 85 90 27 for mer informasjon.

www.ungitroms.no
Troms fylkeskommune har fått et nytt nettsted for
ungdom. Her kan du diskutere med politikerne
som sitter med makta i Troms og med andre
ungdommer. Dette er sidene for deg som har lyst til
å ta tak og forandre på noe.

www.berg.kommune.no

Bibliotek

Breidablikk kino

Berg kommune har to kombinasjonsbibliotek,
lokalisert til Senjahopen skole og Skaland skole.
Bibliotekene har et bra utvalg av litteratur for både
små og store lesere. Fjernlån er mulig.

Kinoen i Berg kommune drives av Breidablikk kino.
Kinoen med 136 sitteplasser ligger i Breidablikk
samfunnshus på Skaland. Filmvisningene skjer i
samarbeid med Bygdekinoen. Annenhver lørdag
vises det en barnefilm kl. 18 og ungdoms/
voksenfilm kl. 20. Følg med på oppslagene for mer
informasjon!

Biblioteket på Skaland skole, 77 85 92 13
Mandag: kl 13:30 - 19:00
Onsdag: kl 11:00 - 13:00
bibliotek.skaland@berg.kommune.no
Biblioteket i Senjahopen skole, 77 85 98 97
Mandag: kl 11:00 - 13:00
Onsdag: kl 13:30 - 19:00
bibliotek.senjahopen@berg.kommune.no

Treningsstudio
Berg kommune har treningsstudio i Senjahopen
(i Senjahopen skole) og på Skaland (Breidablikk
samfunnshus). Ta kontakt med sentralbordet på
kommunehuset 77 85 90 00 for mer informasjon.
Treningsstudio-ene driftes av idrettslagene UIL
Havørn og IL Foss.

Museum og kulturminner
Berg kommune er medlem i Midt-Troms
regionmuseum. Bergverkmuseum er under
etablering med basis i den gamle delen av Skaland
grafitverk og Senjens Nikkelverk i Hamn.
Se dessuten sidene 26 og 27 for mer informasjon
om kulturminnene i Berg.

Idrettshall og
svømmebasseng

Kirkeparken

I løpet av november 2006 åpnet Senjahallen:
En ny idrettshall i Senjahopen, med kunstgressdekke på 66 x 40 meter.

Berg prestegjeld er stedet hvor Norges første
kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, virket (1961-65).
I kirkeparken ved Berg kirke på Skaland er det
derfor satt opp en byste av henne. Her står også
minnebautaen over de omkomne i Utvik Seniorforliset i 1978. Fra parken starter merket sti til
Sommardalen og Husfjellet.

Berg kommune kan tilby to svømmebasseng.
De er lokalisert i Senjahopen og Skaland skole.
Svømmingen skjer i regi av idrettslagene IL
Havørn (Senjahopen) og IL Foss (Skaland). For
nærmere informasjon om priser og åpningstider
se kommunens nettsted eller ta kontakt med
kommunehuset 77 85 90 00.

www.berg.kommune.no
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Kommunens kulturtilbud

KOMMUNE

Kommunale avgifter
Oversikt over alle kommunale avgifter og gebyrer 2008 (uten mva.)
VANN
Tilknytningsgebyr
Forbruksgebyr
Abonnementsgebyr
KLOAKK/SLAM
Tilknytningsgebyr
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr
Slam (inntil 4 m3)

81,07 pr m2
1,20 pr. m3

8 107
360
2 541

(minimum)
(minimum)

57,20 pr m2

5 720
1 060
1 491
720

(minimum)

4,97 pr m3

(minimum)

Feiing (pr pipe)
Renovasjon
Oppmåling
Tomteleie hytte/naust
Skjenkeavgift/salgsbevilgning

139
2 319
5 951
1 000/200
3.500/1.200

Foreldrebetaling barnehage
5 dager
3 dager
2 dager

2 330
1 528
1 060

Foreldrebetaling SFO
Kjernetid
Før skolestart+kjernetid Skaland
Før skolestart+kjernetid Senjahopen
Kjernetid+etter skoleslutt
Før skolestart+kjernetid+etter skoleslutt

655
910
1 009
1 105
1 355

Kulturskole
Musikk (barn) pr. år
Musikk (voksne) pr. år
Drama pr. år
Kunst pr. år
Gruppeundervisning

1 760
1 947
660
1 100
1 320

Hjemmebaserte tjenester
Ring til Berg sykehjem 77 85 93 00 for satser for abbonementsmodellen og stykkprismodellen
Middag/matombringing (aktuelle priser juni 2009)
Frokost
Kaffe/kaker (formiddag/ettermiddag)
Middag
Kveld

21
16
84
21

Trygghetsalarm
Egenbetaling pr. år

1 100

Husleie Strandheimen
Husleie pr. måned

2 625
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Alf Børjesson /Eksportutvalget for fisk

Av de 30 største selskapene i Midt-Troms har 27
lokale eller regionale eiere. Ingen region i Norge
kommer i nærheten av en slik dominerende lokal
forankring.
Den samlede eksportverdi fra regionen er på 1,7
mrd kroner i året. Av dette står fiskerinæringa
alene for 1,2 mrd kroner, mens bergverk- og
smelteverkindustri står for en samlet eksportverdi
på 370 millioner.
Utenom de store fyrtårnene i næringslivet,
finner vi en stor og variert underskog av små og
mellomstore bedrifter. Det finnes knapt ei bygd
uten en eller annen form for organisert næringsliv.
For å bevare mangfoldet og den desentraliserte
strukturen, har de fleste bedrifter en eller annen
form for tilknytning i et større nettverk. Dette gir
den enkelte bedrift styrke gjennom samhandling og
kompetansedeling.
De fremste nettverkbyggerne er Målselv
Næringshage og Senja Næringshage. Målselv
Næringshage er et kompetanseintensivt senter,
der lokale IT-bedrifter representerer et absolutt
tetsjikt når det gjelder innovasjonsevne. I dette
arbeidet har Forsvarets sterke rolle i Indre
Troms stor betydning. Senja Næringshage er en

distribuert næringshage som knytter bedrifter
i flere kommuner sammen i en slagkraftig
organisasjon. Moderne kommunikasjon fjerner
gamle avstandsbegrep og skaper nye arenaer for
framtidsrettet samarbeid.

Næringslivet i kommunen
Fiskerinæringa utgjør den største delen av et
aktivt næringsliv i kommunen. Gjennom utbygging
av fiskerihavna i Senjahopen, har kommunen og
private aktører lagt til rette for en positiv utvikling
av fremtidsrettede og stabile arbeidsplasser både
på hav og land. En oppegående oppdrettsnæring
kompletterer bildet av en sterk fiskerikommune.
Kommunen har rike bergverkstradisjoner. For 120
år siden var det drift i en nikkelgruve i Hamn, og
et av verdens aller første vanndrevne kraftverk var
en del av installasjonene. På Skaland er Norges
eneste og Europas største produsent av naturlig,
krystallinsk grafitt. Industriarbeidsplasser utgjør
grunnlaget for all øvrig aktivitet i kommunen.
Reiselivet har utviklingspotensiale. Nye tilbud
er under utvikling, og i tillegg til “trollaktige”
opplevelser tilbyr reiselivet havfiske, dykking,
“fotefar mot nord”, og bygdemuseumsaktiviteter, for
å nevne noe.

www.berg.kommune.no
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Næringslivet i regionen

NÆRINGSLIV

Bedrifter i Berg kommune
Bank, post

Diverse

Posten i Senjahopen:
Senjahopen kiosk
9386 Senjahopen
77 85 87 81, faks 77 85 87 66

ABPC PC-hjelp
9386 Senjahopen
918 64994
post@abpc.no
www.abpc.no

Posten på Skaland:
Joker Skaland
9385 Skaland
77 85 84 00, faks 77 85 82 50
Sparebank 1 Nord-Norge
9385 Skaland
77 85 89 60, faks 77 85 89 51
Sparebank 1 Nord-Norge
9386 Senjahopen
77 85 89 70, faks 77 85 89 61

Dagligvarer, kiosk
ICA Nær/To søstre
9386 Senjahopen
Dagligvarer, bensin
77 85 87 08, faks 77 85 86 88
tsoeas@online.no
Joker Skaland
9385 Skaland
Dagligvare, døgnåpen
bensinfylling (kortautomat)
77 85 84 00, faks 77 85 82 50
joker.skaland@ngbutikk.net
Senjahopen Kiosk
9386 Senjahopen
77 85 97 81
faks 77 85 87 66
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BA Kompetansemekling
Bøvær, 9385 Skaland
77 85 87 50
babelsen@trollnet.no
Berg Næringsforum
v/Arvin Reiertsen
9386 Senjahopen
Tlf. 415 41 256
arvinr@online.no
Frisør Lisbeth Reiertsen
9386 Senjahopen
77 85 83 80
ITAK
Terapi, veiledning, kurs
Mefjordvær, 9386 Senjahopen
77 85 85 48
Metaforlag AS
9386 Senjahopen
www.metaforlag.no
vildgren@metaforlag.no
Okshornan AS
Catering
9385 Skaland
77 85 91 28
www.okshornan.no
post@okshornan.no
Senjafoto.no
Digital formgivning og foto
93 05 17 84
www.senjafoto.no
post@senjafoto.no

Senja Industrirent ANS
Rengjøring
9386 Senjahopen
48 27 51 48
Senja Massasjeterapi
9386 Senjahopen
481 89126
annemarie@brandsberg.no
Senja Næringshage
Næringsutvikling
77 85 12 17
mailto:post@senjanh.no
www.senjanh.no
Senja samdrift AS
9386 Senjahopen
Regnskapstjenester
77 85 86 87/ faks 77 85 89 44
gunvor@senjasamdrift.no
Skrivarstua
9385 Skaland
Taler, tekster, selskapsarrang.
902 97 729
tirenen@online.no

Elektro, mekanisk
Elektro Partner AS
Mefjordvær, 9386 Senjahopen
77 85 98 00, faks 77 85 98 01
kontakt@elektropartner.no
Maritim Installasjon AS
9386 Senjahopen
77 85 97 30, faks 77 85 97 40
aid@maritimeas.no
Olsen Rør og Mekaniske
Bergsbotn, 9385 Skaland
952 49 604
leo-ols@online.no

www.berg.kommune.no

Fisk og maritimt

Hamn i Senja
(Senja Reiseliv AS)
9385 Skaland
77 85 98 80 faks 77 85 98 81
post@hamnisenja.no
www.hamnisenja.no

Aksel Hansen AS
9386 Senjahopen
77 85 85 58, faks 77 85 86 66
akselhansen@aksel-hansen.no

Mefjord Brygge AS
Mefjordvær, 9386 Senjahopen
77 85 89 80 / 979 77 883
Fax: 77 85 89 81
firmapost@mefjordbrygge.no
www.mefjord-brygge.no
Senjatrollet
Finnsæter, 9385 Skaland
77 85 88 45 faks 77 85 88 62
trollparken@online.no
www.senjatrollet.no
Steinfjord Havfiske AS
Steinfjord, 9385 Skaland
99 54 82 02
post@senjatravel.no
www.senjatravel.no
Skaland Motell
9385 Skaland
77 85 84 20
www.skalandmotell.no
Hågen Feriehus
Arthurbakken 4
9386 Senjahopen
77 85 86 00 faks 77 85 81 73
www.haagen-feriehus.no
arvinr@online.no
Ersfjord Havfiske og fritid
Ersfjord, 9385 Skaland
www.dintur.no
geirsven@c2i.net
Senja Sjøfiske
Mefjordvær, 9386 Senjahopen
74 07 30 00
www.dintur.no
office@dintur.no

Akvafarm AS
Bergsbotn, 9385 Skaland
77 85 97 00 / 948 12 162
faks 77 85 97 10
akvafarm@brkarlsen.no
Arvid Nergård AS
9386 Senjahopen
77 85 99 00, faks 77 85 99 05
bjorn.fredriksen@nergard.no
www.nergard.no
Arvid Nergård
Fiskeforretning AS
9386 Senjahopen
77 85 99 00, faks 77 85 99 77
Chitinor AS
(Kitinproduksjon av rekeskall)
Sollidalen, 9300 Finnsnes
Tlf 77840669 fax 77848216
snorre.gyth@navamedic.com
ChitiNor AS, 9386 Senjahopen
ConTra AS
Produksjon av fiskeekstrakter
i Senjahopen.
Evjenv. 123, 9024 Tomasjord
909 10 418, kjell@contras.no
Fagdykk Senja
9386 Senjahopen
951 51 180
post@fagdykk.no
www.fagdykk.no
Nergård Reker AS
9386 Senjahopen
77 85 99 00, faks 77 85 99 05
havard.hogstad@nergard.no

Nergård Sild AS
9386 Senjahopen
77 85 99 00, faks 77 85 99 05
kurt.jakobsen@nergard.no
Opplæringskontoret for
fiskerifag i Troms
9386 Senjahopen
77 85 87 52
okftroms@online.no
www.okftroms.no
Senja Fiskeriservice AS
9386 Senjahopen
77 85 86 87 / 918 53820
hennie@senjasamdrift.no
Senja Maritime
Kompetanse AS
9386 Senjahopen
77 85 97 60, faks 77 85 97 70

Transport
Drosje Skaland
9385 Skaland
948 38 339
Drosje Senjahopen
9386 Senjahopen
77 85 85 32
Reiertsen Transport AS
9386 Senjahopen
77 85 84 35 / 948 95 834

Bergverk
Skaland Graphite AS
9385 Skaland
77 85 96 00, faks 77 85 96 01
skaland@grafit.no
www.graphite.no

www.berg.kommune.no
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Lag og foreninger i Berg kommune
Aktiviteter i mer organisert form drives av et allsidig utvalg foreninger i Berg.
Ta kontakt med kommunen på 77 85 90 00 for kontaktinformasjon.
Foreninger i lys skrift er for tiden ikke aktiv.

HELSE, SOSIALT, LIVSSYN

SAMFUNN

Berg Handicaplag
Mefjordvær, 9386 Senjahopen

Bergsbotn Hyttelag
Bergsbotn, 9385 Skaland

Berg Kristelig Undomsforening
Bergsbotn, 9385 Skaland

AL Breidablikk
Breidablikk samfunnshus, 9385 Skaland

Berg Røde Kors
9386 Senjahopen

Bygdelaget Havdønn
Ersfjord, 9385 Skaland

Mefjorden Helselag
Mefjordvær, 9386 Senjahopen

Bøvær Vel
Bøvær, 9385 Skaland

Mefjordvær husmorlag
Mefjordvær, 9386 Senjahopen

Grashopen Vel
9386 Senjahopen

Nordre Berg lag av LHL
9386 Senjahopen

Mefjorden Samfunnshus
Mefjordvær, 9386 Senjahopen

Senjahopen Helselag
9386 Senjahopen

Nordre Berg bygdemuseumslag
9386 Senjahopen

Skaland Kvinne- og familielag
9385 Skaland

Søndre Berg Bygde- og historielag
9385 Skaland

Berg Pensjonistforening
9385 Skaland

HOBBY

MUSIKK

Hobbyklubben Mix
9385 Skaland

Foreninga Kulturslottet
9385 Skaland
www.kulturslottet.no

Mefjorden Bridgeklubb
9386 Senjahopen
Mefjorden Hagelag
9386 Senjahopen
Miniskravla (Syforening)
9385 Skaland
Skaland Brigdeklubb
9385 Skaland
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Galliakoret
9386 Senjahopen
Mefjorden Kjerkekor
9386 Senjahopen
Mefjorden skolemusikk
9386 Senjahopen

www.berg.kommune.no

Berg Idrettsråd
9386 Senjahopen
Berg Jeger- og fiskarlag
9385 Skaland
UL Breidablikk
9385 Skaland
IL Foss
9385 Skaland
Havørn UIL
9386 Senjahopen
www.havornuil.no
Mefjordvær UIL
Mefjordvær, 9386 Senjahopen
Skaland småbåtforening
9385 Skaland
Ytre Senja MC-klubb
9385 Skaland

NÆRING
Berg næringsforum
9386 Senjahopen
Senjahopen fiskarlag
9386 Senjahopen
Steinfjorden fiskarlag
Steinfjord, 9385 Skaland

POLITIKK
Berg Arbeiderparti
Berg Fellesliste
Berg Fremskrittsparti
Berg Høyre
Senterparti og tverrpolitisk liste

Berg menighet
Berg menighet er geografisk det samme
området som Berg kommune. Sammen med
Torsken menighet utgjør det Berg prestegjeld,
som igjen er en del av Senja prosti og NordHålogaland bispedømme.
Berg menighet har 3 kirker: Berg kirke på
Skaland, Mefjordvær kjerke i Mefjorden,
og Finnsæter kapell. I tillegg holdes det
gudstjenester og andakter på Bergsheimen,
grendehuset i Ersfjord, og på Fiskarheimen
i Senjahopen. Sistnevnte ble 1. juli 2006
overdratt tilbake til menigheten, etter at Den
indre sjømannsmisjon har eid huset for en
periode. Også „Lokalet“ på Skaland er nå
overført til menighetsrådet. Vi har kirkegårder
i Senjahopen, Ersfjord, Finnsæter og den
gamle på Skaland.
„Kirkeparken“ utenfor Berg kirke huser byste
av Norges første kvinnelige prest, Ingrid
Bjerkås. Her står også minnestøtten over de
omkomne i Utvik Senior-forliset.
Menighetsrådet består av seks medlemmer og
prest. Leder er Marit Reiertsen, nestleder Liss
Johanne Skofteland.
I samarbeid med Torsken menighet utgis
menighetsbladet „Yttersia“ som kommer med
4 nummer i året. Her har også kommunen
faste info-sider, og det er mulig å komme med
både opplysninger til „Fra kalenderen“, og
gjerne annet stoff!

www.berg.kommune.no
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Kulturkalender
Ungdommens
Kulturmønstring
Ungdommens Kulturmønstring er ungdommens
egen kulturarena, lokalt, regionalt og nasjonalt.
Om du driver med musikk, dans, bilder,
videoinnslag - vær med og våg å vise deg fram!
Vi kan garantere god stemning med spente folk
og stolte foreldre!
Du kan henvende deg til kulturskolerektor Christian
Wasserfall for mer informasjon: tlf. 77 85 90 27
eller epost: christian.wasserfall@berg.kommune.no.

Kråkeslottfestivalen
Tre dager med musikk ute i havgapet. Rammen
er Kråkeslottet i Bøvær på yttersida av Senja.
Tidspunktet er første helg i juni hvert år.
Musikkhelgen byr på varierte konserter, med
folkemusikk, jazz, klassisk, ungdomskonserter
og en kjent norsk artist som trekkplaster.
Festivalen er et samarbeid mellom Musikk i Troms
og Foreninga Kulturslottet. Hensikten med festivalen er å tilby heftige musikkopplevelser i et
område hvor det ellers er langt mellom konsertene.
I 2006 hadde vi gleden av å få Kari Bremnes til
Kråkeslottet.
www.kulturslottet.no

Mefjordagan
Mefjorddagan arrangeres i Mefjordvær i slutten
av juni, med marked, sjørøvertog og andre
arrangement for unger. Dessuten blir det revy,
offentlig fest og marka dag.
Velkommen til alle og enhver!
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Fisk og fotball arrangeres i samarbeid mellom
Troms Fotballkrets/Fotball Nord og Havørn UIL.
Stedet er Senjahopen. I siste helg i august er
det de to elementene fisk og fotball som står
i fokus, representert ved en rekke forskjellige
arrangementer: Fotballskole og fotballkamper,
besøk av redningsskøyta, seminar, diskotek, fest og
mye mer.

Fossdagan
Fossdagan er et årlig idretts- og kulturarrangement
med vekt på aktiviteter for hele familien. IL Foss
står bak arrangementet som hvert år legges til
slutten av juni. St.Hansfeiring på stranda i Ersfjord
er ett av de store høydepunktene som samler flere
hundre mennesker til lek, konkurranser og felles
hygge. De øvrige arrangementene under Fossdagan er lagt til Fossheim Stadion i Bergsbotn.

Forskningsdagene i Midt-Troms er del av en
nasjonal, årlig festival der alle typer kunnskapsmiljøer inviteres til å vise frem sin virksomhet for
allmennheten. I Berg arrangeres Forsknings-dagene
i regi av Senja Næringshage. Arrangementet vil i
tillegg til å gi impulser, også være en felles arena
og et bindeledd mellom kunnskapsmiljø, næringsliv
og regional forvaltning.
www.forskningsdagene.com

www.berg.kommune.no
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Reiselivsanlegg
Mefjord brygge
Ved Mefjorden i Berg kommune, ligger fiskeværet
Mefjordvær. Det er 5 km til Senjahopen med post
og butikk. Bygda byr på blant annet kulturstier,
bygdesamlinger, kultur, brukskunst og husflid. Ferie
på kaikanten i moderne sjøbuer. Båttur og havfiske
på fjorden. Kort avstand fra fjord til fjell. Ramsalte
opplevelser i kontrastfylte omgivelser. Restaurant
og grillhus. Vi har også kilnot til utleie.
Mefjord Brygge, Mefjordvær, 9386 SENJAHOPEN
77 85 89 80, www.mefjordbrygge.no
firmapost@mefjordbrygge.no

Senjatrollet
Velkommen til Hulderheimen og Senjatrollet
- verdens største troll! Senjatrollet er en stor
opplevelse for hele familien. Hulderheimen er
et kultursenter hvor man serverer god mat.
Alle rettigheter, galleri, egen tinnsmie, troll, og
smykkeavdeling. Små koselige salonger som er
bygget på gamle historier. Åpent fra 1. juni til 30.
august alle dager fra 9.00 - 21.00. Trollshow hver
dag kl 15.00 fra 23. juni - 15. august.
Senjatrollet, Finnsæter, 9385 SKALAND
77 85 88 64/97 56 66 43, www.senjatrollet.no
e-post: trollparken@online.no

Steinfjord havfiske
Velkommen til Steinfjord Havfiske på Senja! Dette
er et gammelt fiskebruk som nå er blitt gjort om til
rorbuer med båtutleie og kafé. Vår retaurant har et
topp moderne kjøkken, hvor vi serverer tradisjonell
nord-norsk kost. Her er det også muligheter til å få
seg et glass øl eller vin.
Steinfjord Havfiske, 9385 SKALAND, 99 54 82 02,
post@senjatravel.no, www.senjatravel.no
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Hamn i Senja
Hamn i Senja - et idyllisk og maritimt fiskevær som
ble etablert som handelssted allerede på 1880tallet - er under oppbygging og åpner igjen i juni
2008, etter at brann desverre rammet anlegget.
Hamn i Senja tilbyr overnatting i leiligheter og rom.
I tillegg finner du spiseri, bar, verdens nordligste
cognaclager, cognacsalong, båtutleie, utendørs
hot-tub i badesjark, badstu, Fyrløkta grillhus,
gjestebrygge og solide kaiplanker å vandre på.
Hamn i Senja, 9385 Skaland, 77 85 98 80,
www.hamnisenja.no, post@hamnisenja.no

Skaland motell
Skaland Motell ligger midt i kommunesenteret
Skaland i Berg kommune på Senja. Motellet har 18
senger i seks rom med wc, dusj og tv. Åpent hele
året. Tilgjengelig for rullestol. Restaurant, kafé med
60 sitteplasser og bar med 30 sitteplasser og alle
rettigheter. Vi serverer middag og småretter og tar
også catering oppdrag. 3 utleiehytter på 30 - 50 m²
med overnattingsplass for inntil 14 pers.
Skaland Motell, 9385 Skaland, 77 85 84 20

Kråkeslottet på Bøvær
Kråkeslottet egner seg for kurs og workshops for
opp til 15-20 personer. Det er 8 soverom. Det kan
også være mulig å leie Kråkeslottet til ferieopphold.
Kråkeslottet på Bøvær, 9385 Skaland, 414 57 501
leie@krakeslott.no, www.krakeslott.no

Hytter
Det er flere hytter og feriehus til utleie i Berg:
Hågen Feriehus i Senjahopen, Ersfjord
feriehus i Ersfjord og Senja Sjøfiske i
Mefjordvær. Se bedriftskatalogen på side 17
for kontaktinformasjon.
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Elgjakt

Ferskvannsfiske

Senja har en stor og produktiv elgstamme.
Grunneiere i Tranøy, Lenvik og Berg har gått
sammen om et stort elgvald på Midt-Senja. Noen
av jakfeltene ligger på statens grunn i Svandalen
og leies ut til interesserte elgjegere. Det er
Statskog Troms, 9321 Moen – tlf. 07800 - som
representerer staten som grunneier. Jaktfeltoversikt
og søknadsinformasjon finnes på www.inatur.no.

Svandalen er et fantastisk friluftsområde både
sommer og vinter. Det er flere gode fiskeområder
i dalen, med Svanelva som kanskje en av de
flotteste.Svanelva strekker seg fra Øvre Svanvatn
og helt ned til Gisundet nært Silsand. Vassdraget
har anadrom fisk helt opp til Svanvatnan. Oppe på
fjellet vest for Svanvatnan finnes Skeihollvatnan
med flott ørret.
Mer informasjon på nettet:
www.sebulonsen.com

Småviltjakt

Sjøfiske

I Svandalen er det flotte områder for jakt på lirype,
fjellrype og hare. Området har fra gammelt av vært
landskjent for sine kvaliteter i jaktsam-menheng.
Størsteparten av området ligger på statens grunn.

Fisket langs yttersida av Senja, særlig i Mefjorden,
er godt kjent blant yrkesfiskere, og du bør ha et
berettiget håp om torsk mellom 10-20 kilo, stor
sei, lange, brosme og kveite, og sent på sommeren
kommer også makrellen hit. Du fisker både
innover og utover fjordene, og det er ikke langt til
Norskehavet. Mulighetene er mange...

Salg av jakt- og fiskekort
Jakt- og fiskekort kan fås kjøpt på Posten Skaland
(Joker-butikken) og i Senjahopen (Senjahopen
Kiosk) eller på internett: www.inatur.no
Fiskekort for lakselva: se www.lakselva.com
Fiskekort for Finnsætervassdraget selges på
Senjatrollet.

www.lakselva.com
www.inatur.no

www.berg.kommune.no
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Turmuligheter i Berg
På yttersia av Senja er det et hav av turmuligheter. Fra enkle spaserturer langs
skjøkanten til turer opp i høyfjellet. Mulighetene er mange og kun fantasien setter
grenser.
Siden landskapet her ute domineres av høye og
bratte fjell kan det være greit å ta kontakt med
kommunen eller spørre på turistanleggene eller
lokalbefolkningen før man tar på tur. Her er man
behjelpelig med turforslag og nyttige tips. Stikk
gjerne innom rådhuset på Skaland eller kontakt
kommunen på 77 85 90 00. Her selges turkart for
Senja. Her og ved kiosken i Senjahopen kan man få
kjøpt jakt- og fiskekort for statens grunn.

Turforslag:
1. Mefjordvær - Knuten og Fotefar mot nord
0,5-1 time / lett turterreng / for alle
Flere korte turer i området. Kulturstien Fotefar mot
nord starter 50 meter nord for Mefjord Brygge.
2. Bergsbotn-Senahopen via Hestvatnan
4-5 timer / kupert terreng / vante turgåere
Bratt oppstigning vest for fossen. Hestvatnan er
fine fiskevatn. Merket løype til Senjahopen.
3. Bøvær - Steinfjord
4-5 timer / lett turterreng / for alle
Turen går først over fjellet med flott utsikt. Så ned
til fjorden, der man følger sjøen til Steinfjord.
4. Husfjellet
2-3 timer / lett turterreng / for alle
Husfjellet er et flott utkikkspunkt med utsikt til store
deler av yttersia.
5. Nikkelverket og demningen ved Storvatnet
1,5-2 timer / lett turterreng / for alle
Verdens første vannkraftanlegg ble bygget her i
1882. Man følger rørgata opp til demningen.

DNT-hytta Senjabu
Senjabu ligger i Svandalen (se punkt 7), nært veien
mot Finnsnes. Området er svært barne-vennlig. I
tillegg til fine turmuligheter i området rundt hytta
og fiskemuligheter i vannet like ved, er Senjabu
et glimrende utgangspunkt for turer til yttersia.
Senjabu har to soverom med to køyer hver, i
tillegg er det to køyer i oppholdsrommet. Like ved
hytta har vi bygd nytt uthus. Nøkkel kan lånes på
Finnsnes Esso. Mer informasjon på
www.turistforeningen.no/senja/

6. Flatnes
3 timer / lett turterreng / for alle
Turen går fra Trafostasjonen langs land gjennom
landskapsvernområde. Turen ender ved et fort fra
krigen.
7. Svandalen
Lett til kupert terreng / for alle
Populært utfartsområde både sommer og vinter. Et
utall av muligheter for tur, fiske og jakt. DNT har
hytte i området.
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Tekst og foto: www.geosenja.no
Geologien på Senja har mye interessant å
by på som kan øke opplevelsen for den som
skal ferdes der. Den varierer fra rullesteinsfjærer til store flyttblokker, og fra droppstein til sanddyner som er lagt opp av havet.
Mange av fjellene bærer preg av å ha ligget
under isen med nunatakker som stakk opp
over den. Naturen varier fra den ville og
karrige yttersida til den fruktbare og frodige
innersida.
Berggrunnen på Senja er i hovedsak todelt:
grunnfjell i vest og skyvedekker i øst. Bergartene
som opptrer sørøst på Senja langs Gisundet
tilhører skyvedekkene, alt vest for dette området
er grunnfjell. Skyvedekkene består hovedsakelig
av omdannede sedimentære bergarter som
glimmerskifer (opprinnelig leirstein), kvartsitt
(opprinnelig sandstein) og marmor (opprinnelig
kalkstein). Grunnfjellet består hovedsakelig
av granitt. Granitt er dannet fra smelter som
opptrer dypt nede i jordskorpa. På Senja skjedde
dette for omlag 1750 millioner år siden. Det er
erosjon og landheving som gjør at vi kan studere
disse bergartene i dag. Skyvedekkene er de
yngste bergartene i området og er skjøvet over
grunnfjellet. Overskyvingen skjedde i en periode
som varte i 200 millioner år, for 600-400 millioner
år siden. Det var da Norges fjellkjede ble dannet
som følge av kollisjonen mellom den amerikanske
jordskorpeplata og den europeiske jordskorpeplata.
Mer om Senjas geologi finner du på
www.geosenja.no.
Som eksempel på geologiske fenomener i
Berg kan vi anbefale to steder som er verdt
et besøk:

Ersfjord
Strandvollsystemet i Ersfjord er unikt. Det er
få plasser i verden man kan studere vindklima
gjennom 7000 år slik som her. Ersfjord ligger
eksponert mot storhavet i vest og voll-systemet
der er dannet av en kombinasjon mellom vind og
endret havnivå.
I strandvollsystemet i Ersfjord kan man finne
pimpstein. Pimpstein er vulkansk lava som inneholder porerom etter gass. Dette gjør steinen
lett og den kan holde seg flytende i vann. Det er
Golfstrømmen som har ført den hit til Ersfjord.
Kanskje stammer de fra vulkanutbrudd på Island
eller Jan Mayen.
Rullesteinsvollen ble dannet for mer enn 6000
år siden. Vollen fortsetter under sanddynene.
Sanddynene i Ersfjord ble dannet i en periode da
havet steg for 6000 år siden. Siden har vinden
erodert frem det gamle vollsystemet.
Berggrunnen på Senja består av massive
bergarter. Hovedsakelig granitt, men amfibolitt og
gabbro finnes også. Rullesteinsfjære i Ersfjord er
dannet av slike massive bergarter.

Tromdalselva
Tromdalselva renner ut i Straumsbotn. Elva har
gravd ut en canyon, eller et gjel, med stupbratte
sider og rasmateriale i skrenten. Gjelet ble
nok hovedsakelig dannet under nedsmeltinga
etter siste istid. Da var vannføringa i elva mye
kraftigere enn i dag. I Skandinavia er is og vann
den viktigste erosjonsfaktoren. Elva eroderer i
yttersving og avsetter materiale i innersving, der
vannets hastighet er lavest. Dette kan ofte medføre
problemer i områder der elva graver i løsmasser
nært vei eller boliger. Da må man ofte bygge
forsterkninger der elva gjør yttersving.

www.berg.kommune.no
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Kulturminner i Berg - tre utvalgte
Vi ønsker med dette å formidle de tre
sentrale kulturminnene i Berg til den
kulturinteresserte i vår kommune. Behovet
for en instruktiv og hendig beskrivelse for

hvert av minnene, i form av kart og en kort
redegjørelse har vært ledetråden. Brosjyren
er lagt ved bakerst i heftet.

Nikkelverket i Hamn
Sommeren 1869 fant Eilert Brox nikkelmalm på
gården sin. Allerede tre år senere ble Senjens
Nikkelverk i Hamn bygget opp av engelskmannen
Henry Hussey Vivian. Verket ble drevet i en periode
på 14 år, til 1886. I 1882 blei verdens første

elektrisitetsverk basert på vannkraft bygd i Hamn. I
den perioden bodde det ca 650 menneska i Hamn...
Mer i brosjyren...

Det gamle grafittverket på Skaland
Om du velger å ta avstikkeren ut til naturperlen
Bøvær på din reise gjennom Berg, kan du ikke
unngå å legge merke til industriområdet nede ved
havet, like før du kommer til sentrum av Skaland.
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Det du ser, er de nye driftsbygningene og utskipningshavnen til Skaland Grafittverk - Troms´
eneste virksomme bergverk i dag, og en hjørnesteinsbedrift i Berg kommune... Mer i brosjyren...

www.berg.kommune.no

På nordsiden av kommunen, så vidt skjermet av
en knaus ytterst i Mefjorden, ligger Mefjordvær. I
dag et sted med lite næringsvirksomhet, men som
denne kulturstien viser, en plass med mange og
rike spor etter fordums bosetting og aktivitet.

Fotefar-heftet kan kjøpes på kommunehuset.
Kontakt postkontoret på Skaland. De finnes
dessuten på bibliotekene.

Mefjordvær bygdesamling
I Mefjordvær finnes ei bygdesamling som er en
del av Midt-troms museum. Her finnes samlinger
av bilder og gjenstander fra tidligere tider.
Samlinga er tilkommet gjennom flere års samar-

beid mellom kommunen og det lokale husmorlaget. Det er med utgangspunkt fra denne samlinga at turforslag om fotefar-mot-nord går fra.

www.berg.kommune.no
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“Fotefar mot nord” - kulturminnestien i Mefjordvær
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Bøker og brosjyrer om Berg
Alle bøker (unntatt Årbok for Senja)
kan kjøpes i informasjonsskranken

i kommunehuset på Skaland. De finnes
dessuten på bibliotek.

Berg og Torsken bygdebok
Bind I - Gardshistoria
Forfatter: Arthur Brox
Utgitt av Berg og Torsken kommuner 1959,
nytt opplag 1984
576 sider, kr. 250.Berg og Torsken bygdebok
Bind II - Bygdehistoria
Forfatter: Arthur Brox
Utgitt av Berg og Torsken kommuner
Tromsø 1965, nytt opplag 2002
480 sider, kr. 250.-

Turkart
Senja
Målestokk 1:50 000
Utgitt i 1997 av Berg, Lenvik,
Torsken og
Tranøy kommuner
kr. 160.-

Årbok for Senja

Årsskrift for lokal historie, litteratur og kultur
Utgiver: Sør-Senja bygde- og historielag
Sør-Senja Museum, 9392 Stonglandseidet
ISBN 82-90353-19-7

Fotefar
mot Nord:
Mefjordvær
I fangstfolk og fiskeres fotefar
Utgiver: Berg kommune og Troms
fylkeskommune, Tromsø 1995
ISBN 82-7819-008-9, kr. 50.-

Kulturminner
i Berg kommune
av Vegard Valberg, kulturleder Berg
Utgiver: Berg kommune 2002
Gratis (vedlagt)
„Trykksaken har blitt til med det mål for øye å
formidle de tre sentrale kulturminnene i Berg til
den kulturinteresserte som besøker eller bor i vår
kommune. Behovet for en instruktiv og hendig
beskrivelse i form av kart og en kort redegjørelse
som en kan ha med seg ut i møtet med dem, har
vært ledetråden.“

Fotominner
fra Berg

Fiskarminner
fra Berg

Utgitt av Berg kommune 1993
95 sider, kr. 175.-

Utgitt av Berg kommune 1995
132 sider, kr. 225.-

„I årene 1985-86 ble det foretatt en
innsamling av gamle bilder blant innbyggerne
i Berg, som resultere i at vi i dag har et arkiv
på omlag 1000 bilder.... Å utgi ei bok med
fotominner fra Berg måtte være ei god løsning,
tenkte vi...“

„For tidsepoken fra rundt
århundreskiftet og fram mot slutten av
1960-årene har vi laga ei bok som i bilder,
faktatekst, miljøskildringer og litt statistikk
forsøker å samle vår nære fiskerihistorie
mellom to permer.“
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Kultur på Senja
(1) Husøy

(4) Kaperdalen Samemuseum

På forblåste Husøy nordvest på Senja ligger
fiskeværet mot strømmen. Beboerne på Husøy er
avhengig av fiskeriene og knyttet til omverdenen
med en 300 meter lang molo. Dette lille
bygdesamfunnet har de senere år opplevd en
tilflytting og nybygging som enhver utkantbygd kan
misunne dem. At husene på den vesle bergknatten
nesten blåser på sjøen hver eneste vinter er
tydeligvis ingen negativ virkning på tilflyttingen...

Museet består av to samiske
boplasser som ble rydda like
etter år 1900: Nikolaigammene
og ØverKaperdalen.

(2) Hofsøy Bygdetun
Museet viser livet til fiskerbonden. Jordbruk med
husdyr, korn og potet var kombinert med inntekter
fra fiske. På gården er det to bolighus, fjøs og
naust, og dessuten uthus, sommerfjøs, kvern og
jordkjeller.
(3) Tranøy Prestegård
Det har vært bosetting på Tranøya i minst 2000 år.
Den nåværende kirken er fra 1773, men en har
kilder som viser at Tranøy har hatt kirke siden
middelalderen. På det gamle kirkestedet finner du
en fredet prestegård fra 1700-tallet hvor det er en
spennende utstilling.

(5) Skrolsvik Fort
Skrolsvik Fort ble anlagt av
tyskerne i 1941 og senere
brukt av det norske forsvaret
til det ble nedlagt i 1989. Nå
finner du Senjehesten Kystforsvarsmuseum i dette
anlegget.
(5) Kveitmuseet i
Skrolsvik
Kveitmuseet gir både faktiske opplysninger og
forteller om den tro, mystikk og fantasi som omgir
kveita, og som alltid har gitt den en spesiell
posisjon i folks bevissthet, kosthold, økonomi og
drømmeverden.

Se også: www.visitsenja.no

Byene i Troms
Tromsø - Nordens Paris

Harstad

Med ca. 62.000 innbyggere er byen blant landets
fem største. Tromsø er kjent for sitt glade og
pulserende uteliv. Byen blir også kalt „Porten til
Ishavet“, dette fordi byen har vært base for utallige
ekspedisjoner til Ishavet og de arktiske områdene.
Tromsø er et naturlig sentrum for Nord-Norge og
innbyggerne er derfor i stor grad ansatt innenfor
servicenæringa.
Nordlysfestivalen i Tromsø er et høydepunkt for
landsdelen når det gjelder klassisk musikk. En
annen festival som hvert år finner sted i Tromsø er
Tromsø Internasjonale Filmfestival. En etter
hvert internasjonalt anerkjent filmfestival som byr
på filmer fra hele verden. Hålogaland Teater er
eksponenten for banebrytende scenekunst.

Harstad ligger på Norges største øy helt sør i fylket.
Byen er forholdsvis ung og vokste fram rundt
århundreskiftet bla pga. rikt sildefiske. Harstad har
ca. 23.000 innbyggere. Byen har senere fått status
som kulturbyen i nord, blant annet på grunn av de
årlige Festspillene i Nord-Norge: Festspillene er
en stor begivenhet, og flere spennende musikere
og kunstnere trekkes hit for å vise fram hva de
driver med. Byen har Nord-Norges fineste
kulturhus med hele 1000 sitteplasser. Flere av de
store oljeselskapene har kontor her, noe som også
gjør byen til „oljebyen“ i nord.

Se Troms fylkeskommunes egen kulturnettside
for å lese mer om hva som skjer i Troms:
troms.kulturnett.no
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Finnsnes
Finnsnes fikk bystatus 1.1.2000, og er nå den
yngste byen i fylket. Finnsnes danner et naturlig
senter i Midt-Troms, og kaller seg ofte „porten til
Senja“ der den ligger inntil brohodet til eventyrøya i
Troms. Finnsnes (Lenvik kommune) har vel 11.000
innbyggere. Hver sommer: Finnsnes i Fest.
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Utdanningsmuligheter
i regionen
Utdanningsmulighetene er store i regionen.
Det er fem videregående skoler i regionen og
to studiesenter.
Videregående skoler:
Senja videregående skole (Gibostad), Finnfjordbotn
videregående skole,
Nordborg videregående skole (privat),
Høgtun videregående skole, Målselv,
Bardufoss videregående skole.
Sistnevnte har filial i Sørreisa.
Studiesentret Finnsnes og Forsvarets studiesenter
tilbyr kurs i samarbeid med Høgskolene i Harstad
og Tromsø, Universitetet i Tromsø og BI.
Det er også flere andre kurstilbydere i regionen:
AOF, Opus, Folkeuniversitetet og andre private
kurstilbydere.
I Senjahopen ligger Opplæringskontoret
for fisk i Troms som driver med
rekruttering av lærlinger
innen fiskerirelaterte yrker.

Midt-Troms Regionråd
Det formaliserte interkommunale samarbeidet omfatter kommunene Bardu, Berg,
Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og
Tranøy.
Samarbeidet mellom kommunene har som mål å:
- effektivisere og bedre den kommunale
tjenesteyting
- etablere felles tjenester overfor befolkningen der
hvor dette er hensiktsmessig og hvor oppgavene
bedre kan løses i fellesskap enn av den enkelte
kommune alene
- ta initiativ til aktiviteter som tjener kommunene,
nærings- og arbeidsliv i regionen
- ivareta felles interesser overfor fylke, stat og
andre organ på fylkes- eller riksplan
Midt-Troms Regionråd
Postboks 46, 9305 Finnsnes
Kontaktperson:
Kåre Rasmussen, 77 85 12 12 / 911 82 304
kaare.rasmussen@utviklingssenteret.no

www.berg.kommune.no
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Regionen Midt-Troms

Denne brosjyren utgis av Berg kommune og holdes ajour fortløpende.
Den aktuelle utgaven kan du laste ned fra www.berg.no.
Vennligst kontakt oss dersom du oppdager feil eller savner noe.
Utvikling, layout, sats og foto (dersom ikke annet er angitt):
Reiner Schaufler - www.senjafoto.no
Utgave: 1. juli 2008
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