
 

 

  Velkommen til Lyngen
  

  

Mangfold styrker -alpekommunen i nord!     



 

 

 

Kommunevåpnet vårt består av en oppreist (steilende) svart hest med  
hodet vendt bakover på sølv bunn (hvit på flagg). Hesten er selvfølgelig 
Lyngshesten som har sitt opphav her, og symboliserer jordbruket. Sløvet 
symboliserer fjorden og fiske. Våpenet symboliserer altså de tradisjonelt 
viktigste næringene i kommunen. 

Lyngen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjære nye innbygger av Lyngen kommune! 
 
Takk for at du valgte å flytte til Lyngen  
kommune. På denne stripen av jord mellom 
fjord og fjell har vi skapt et samfunn som vi 
er stolt av.  
 
Hvis du er naturelsker vil Lyngen være ditt 
paradis. Har du andre interesser kan du velge 
i et stort mangfold av fritidstilbud.  
 
Frivilligheten står meget sterkt i Lyngen-
samfunnet og er helt avgjørende for det  
allsidige tilbudet vi kan gi barn, voksne og 
eldre. 
 

 
Lyngen kommune ønsker å fremstå som en 
JA-kommune, der det skal være kort vei  
mellom folket og de organ der beslutninger 
tas. Derfor er ordførerkontoret alltid åpent 
for akkurat deg. Har du noe på hjertet sender 
du bare en e-post og avtaler et møte. 
 
Skulle vi enda være så heldig at du går med 
planer om å starte egen næringsvirksomhet, 
da står all mulig hjelp og veiledning til din dis-
posisjon. 
 

Vennlig hilsen 
Dan-Håvard Johnsen 

Ordfører  

Ordfører Svein O. Leiros 
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Kontaktinformasjon 
Telefon: 
400 28 560 
E-post:  
ordforer@lyngen.kommune.no 
 



 

 

 

- alpekommunen i nord! 
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Biblioteket har sine lokaler i Strandveien 16 på Lyngseidet 
 
 
 
 
 Telefon: 400 28 550  E-post: lyngen.bibliotek@lyngen.kommune.no 

Vi bryr oss! 

Rådhuset; service og administrasjon 
  
Det er oss på Servicekontoret du møter først 
når du ringer kommunen eller kommer inn i 
rådhuset på Lyngseidet. 
  
Herfra ytes de fleste av kommunens  
administrative tjenester, og ordfører og råd-
mann har sine kontoret her. 
  
Servicekontoret: 
Her finner du en av våre ansatte på service-
kontoret som gjerne gir deg en nærmere pre-
sentasjon av kommunen, og hjelper deg hvis 
det er noe du lurer på. 
 
Åpningstider: 
1. april—30. september   08.00-15.00 
1. oktober—31. mars  08.00-16.00 
 
 

 

Kontaktinformasjon 
Post– og besøksadresse: 
Strandveien 24 
9060 Lyngseidet 
 
Telefon:  77 70 10 00 
E-post:  post@lyngen.kommune.no 
 
www.lyngen.kommune.no 
www.facebook.com/lyngenkommune 
 
Vakttelefoner 
Legekontor  77 70 11 70 
Legevakt   116 117 
Barnevernvakten 116 111 
 
For øvrig alarmtelefoner som ellers i 
landet. 
 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

Åpent 09.00-15.00 11.00-15.00 11.00-17.00 09.00-15.00 09.00-15.00 Stengt 



 

 

 

 

Lyngsalpene er et anerkjent område for 
toppturer i tillegg til at det også er et yndet 
turområde for “snillere” turer. Fra mange 
boligfelt og bygder går det merkede og 
umerkede stier og løyper rett fra stuedøra til 
hytter og trimkasser, til fjære eller til topps.  
 
Og mye mer! 
Mulighetene er mange. Vi har fire idrettslag 
som stiller med tilbud bl.a. innen ski, sykling, 
orientering og friidrett. Vi har også et aktivt  
skytterlag, pistol-, dykker-, klatre- og skate-
klubb. 
 
For de som søker annen type aktivitet finnes 
bridgeklubb, kor, korps, revygrupper, histo-
rielag, sanitetsforening med mer. Lyngen me-
nighet (Den norske kirke) driver et aktivt ar-
beid med bl.a. både søndagsskole og tors-
dagsklubb. 
 
Dette er bare et lite utvalg, så enten du ønsker 
å være fysisk aktiv, engasjere deg i saker du 

brenner for eller utfolde deg kreativt, vil du 
trolig finne et tilbud som passer. 
 
Møteplasser 
Ta turen innom en av våre lokale kafeer som 
K-Punktet på Støa eller Ragnhildas på  
Lenangsøyra for å «se på folk» og slå av en 
liten prat. 
 
Biblioteket på Lyngseidet har et godt tilbud 
både for barn og voksne, også med lydbøker, 
musikk og filmer. Der finner du også en avde-
ling med aviser og tidsskrifter, leserom med 
referanselitteratur og studierom med video-
konferanseutstyr.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sollia aktivitet er et lavterskeltilbud som dri-
ves av rus- og psykisk helsetjeneste. For tida 
holde vi til i det gamle sykehjemmet i Sollia, 
med fast åpningstid hver mandag fra kl. 12.00
-19.00 og torsdager fra kl. 11.00-15.00. Her 
har vi også en bruktbutikk som drives av bru-
kerne av aktiviteten. 

Møteplasser 

Har du lyst til styrke det sosiale felleskapet i 
kommunen vår? 
Lyngen frivilligsentral er en møteplass som formidler 
kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger 
hjelp og andre ønsker å gi det! 
Sjekk ut på www.lyngen.frivilligsentral.no 

Fritid 
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http://lyngen.frivilligsentral.no/


 

 

 

Og kultur! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bygdeutvalg, grendelag og velforeninger 
Lyngen er kjent for sine levende bygder. Alle 
bygder og grender - også kommunesenteret 
Lyngseidet - har sine bygde- eller grendelag. 
Flere av boligfeltene har velforeninger. 
 
De aller fleste av disse er svært aktive og job-
ber for at folk skal trives i nærmiljøet. 
 
Disse lagene er de viktigste talerørene overfor 
kommunen, og blant kommunens fremste 
samarbeidspartnere. 
 
Ta kontakt med laget eller foreningen i ditt 
nærområde - de ønsker garantert kontakt med 
deg! 
 
 
 
 

Skihytta, Lyngseidet 

5 

Historie og tradisjoner, myter og sagn 
Lån bygdeboka og annen lokallitteratur på biblioteket. 
Besøk fiskargården på Gamslett, Svensby. Her er det 
åpent hele sommeren! 
 
Visste du forresten at de krigerske tsjudene også var 
innom her i området...? 

            Aktivt og sosialt 

På hjemmesiden vår finner du 
oversikt over og kontaktinfo til 
lag og foreninger 
• Bygdeutvalg, grendelag og vel-

foreninger 
• Idrettslag og trimgrupper 
• Ungdomslag og revygrupper 
• Båtforeninger 
• Hage– og husflidslag 
• Historielag 
• Hjelpekorps 
• Kor og korps 
• Dykkerklubb 
• Seniordans 
• Bygdekino 
• Frivilligsentralen 
• Lokale interesseorganisasjoner 
• Pensjonistforeninger 
• Caravanklubb 
• Hytteforeninger 
I tillegg til mye, mye mer. 
 
Linker til kart, løypenett, boligfelt, bedrif-
ter osv. finner du også der. 
 
Kom å se da vel! 
www.lyngen.kommune.no 

http://www.lyngen.kommune.no/


 

 

 

Godt å bo, spennende å jobbe! 

Lyngen kommune ønsker å være en attraktiv 
kommune å bosette seg i. Målet er at alle skal 
kunne etablere seg i egen bolig. 
 
I kommunen finnes det en del ledige tomter i 
allerede etablerte boligfelt: 

• Solbakken på Lyngseidet 
• Naustneset i Oksvik 
• Ørnesbakken 
• Furuflaten 
• Innereidet i Nord-Lenangen 
• Tindevangen på Svensby 

 
 
 

I kommuneplanen er det også avsatt områder 
til spredt boligbygging. 
 
Ta kontakt med kommunens byggesaksbe-
handler, oppmålingsansvarlig eller planlegger. 
De vil være behjelpelig med informasjon og 
veiledning. 
 
For leie av bolig, følg med på finn.no eller 
avisene Framtid i Nord eller Nordlys. 
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Bli kjent i nærområdet ditt 
 
I Lyngen bor vi spredt, men vi er kjent for våre levende bygder. Ikke 
minst skyldes dette velforeningene, grende- og bygdelag som jobber for 
trivsel og aktiviteter i nærområdene. Disse vil gjerne komme i kontakt 
med deg!  
Se oversikt på kommunens hjemmeside, eller ta kontakt med Servicekon-
toret vårt. 
 

Bygge og bo 

Kontaktinformasjon 
 
Byggesaksansvarlig:  
Beathe Ditlefsen  tlf. 400 28 522 
Beathe.Ditlefsen@lyngen.kommune.no 
 
Oppmålingsansvarlig: 
Edmund Skog  tlf. 400 28 513 
Edmund.Skog@lyngen.kommune.no 
 
Planlegger 
Daniel Høgtun  tlf. 400 28 526 
Daniel.Hogtun@lyngen.kommune.no 
 
 

mailto:Beathe.Ditlefsen@lyngen.kommune.no
mailto:Edmund.Skog@lyngen.kommune.no
mailto:Daniel.Hogtun@lyngen.kommune.no


 

 

 

Innovasjon og utvikling! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lyngen kommune er ganske unik i nærings-
sammenheng. Kommunen står fortsatt sterkt 
innenfor landbruk og fiske-/havbruk.  
«Lyngenreker! klinger godt og er synonymt 
med topp kvalitet! 
 
Landbruket sysselsetter 85 årsverk fordelt på 
50 gårdsbruk. Næringa er preget av god re-
kruttering og et ungt miljø. Antall bruk har 
gått ned også i Lyngen de siste årene, men de 
gjenværende har samtidig blitt større. Aktøre-
ne har fokus på produktutvikling, noe 
«Alpelam» og «Lyngenlam» er eksempler på. 
 
Tettstedet Furuflaten er industribygda i Lyng-
en. Her har man ved engasjement, innovasjon 
og utholdenhet skapt flere industrirelaterte 
virksomheter. Bedriftene har mål om en kraf-
tig omsetning og vekst de neste tiårene. 
 

Reiseliv og opplevelser er det nyeste vekstom-
rådet, og stadig flere av reiselivsbedriftene i 
Lyngen planlegger nye tjenester og tilbud i 
takt med økt etterspørsel. 
 
Småskalatilbud og «grønt reiseliv» i kombina-
sjon med gårdsdrift er voksende. Kombina-
sjonen av spektakulær natur, nordlys, mid-
nattssol, opplevelser og lokal mattradisjon bi-
drar til å fremme næringen. 
 

Det gror godt i Lyngen, ikke bare i naturen. 
Lyngengründere har bl.a. fått førsteplass i ga-
sellekåringen til Dagens Næringsliv, målt i 
forhold til innbyggerantallet. Det gir gode ut-
sikter for fremtida. 
 

Cinderella Eco Solution AS 
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Lyngen Plast AS på Lyngseidet ble etablert i 1970 og er 

en av Norges ledende produsenter av tanker og rør innen sitt 
område. I 2006-2007 produserte og leverte de bl.a. lagertanker 
for drivstoff til en forskningsstasjon på Sydpolen. 

Arbeids- og næringsliv 

Kontaktinformasjon 
Næringsrådgiver:  
Svein Eriksen  tlf. 920 38 575 
Svein.Eriksen@lyngen.kommune.no 
 
Jordbrukssjef 
Terje Størseth  tlf. 480 77 097 
Terje.Storseth@lyngen.kommune.no 
 
Skogbrukssjef: 
Elisabeth Torstad  tlf. 400 28 515 
Elisabeth.Torstad@lyngen.kommune.no 
 
Gå også inn på Lyngen Næringsforening 
hjemmeside:  http://lyngen-nf.no 

mailto:Svein.Eriksen@lyngen.kommune.no
mailto:Terje.Storseth@lyngen.kommune.no
mailto:elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no
http://lyngen-nf.no/


 

 Trygt og gøy å vokse opp! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Skoler og barnehager 
Lyngen kommune har tre skoler hvor to av 
disse har både barne- og ungdomstrinn; Eide-
bakken og Lenangen skole. Lyngsdalen opp-
vekstsenter på Furuflaten rommer både bar-
netrinn og barnehage. Alle skolene tilbyr plass 
i skolefritidsordning (SFO). Alle skolene har 
ulike tilbud om skolemåltid. 
 
I tillegg har vi tre barnehager. Vi har god bar-
nehagedekning og har løpende inntak. 
 
De fleste elevene fra Lyngen gjennomfører 
videregående opplæring i Nordkjosbotn 
(Balsfjord kommune) og i Tromsø. 
 
Kulturskolen 
Gir tilbud innenfor teater/drama og ulike 
musikkaktiviteter. Det samarbeides også med 
grunnskolen og det frivillige kulturlivet. Alle 
kan søke plass, men barn og unge i barneha-
ge-/grunnskolealder prioriteres. 
 
Ungdomsklubbene 
Napoleon på Lyngseidet er et rusfritt tilbud 

til barn og unge mellom 10-18 år. Klubben 
har aldersdelt åpningstid. Her er det hobby-
rom, datarom med 12 maskiner, TV og vide-
orom, biljard, bordtennis, diskotek, oppholds-
rom og kjøkken. Det er alltid to voksen på 
jobb. 
 
Ungdomsklubben i Sør-Lenangen har lokaler 
på Lenangen skole, holder åpent på fredager 
og har stort sett samme konsept som Napo-
leon. 
 
Ungdomsrådet 
er et kommunal organ som er opprettet for 
ungdom fra 8. klassetrinn og t.o.m. 22 år. Rå-
det skal ifølge vedtektene «tale ungdommens sal 
overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom 
innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse». Rå-
det har ni representanter som velges av ung-
dommen sjøl, fra skoler og ungdomsklubber. 
Det har møte– og talerett i både kommune-
styret, formannskapet og levekårsutvalget. 
Rådet er også ofte initiativtaker til ungdoms-
arrangement , og velger representanter til 
RUST. 
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RUSTet for framtida 

Nord-Troms har et regionalt ungdomsråd som skal jobbe for et bedre arbeids-, bo– og aktivitets-
tilbud til ungdom i Nord-Troms. Ungdomsrådet er en del av den regionale ungdomssatsinga 
RUST  som skal koordineres av Nord-Troms regionråd DA. Det er totalt 12 medlemmer i ung-

domsrådet. To fra hver kommune. Det er også et fagråd 
knyttet til ungdomssatsingen. Mer informasjon finner du 
på Facebooksida RUST - regional Ungdoms satsing i 
Troms. 



 

 

 

Framtida vår! 
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Ungdomsklubben Napoleon 
 
 

Åpningstider: 
 

Barnehager 
• Knøttelia barnehage, Blåbærsvingen, Lyngseidet.  Tlf.: 400 28 611 
 E-post: knottelia.barnhage@lyngen.kommune.no 
• Kavringen barnehage, Oksvik     Tlf.: 400 28 633 
 E-post: kavringen.barnhage@lyngen.kommune.no 
• Lenangen barnehage, Erikaksla 16, Sør-Lenangen Tlf.: 400 28 610 

E-post: lenangen.barnhage@lyngen.kommune.no 
• Lyngsdalen oppvekstsenter, Furuflaten   Tlf.: 400 28 607 

E-post: lyngsdalen.oppvekstsenter..barnhage@lyngen.kommune.no 
 

Skoler 
• Eidebakken skole, Skoleveien 29, Lyngseidet  Tlf.: 400 28 563 

E-post: eidebakken.skole@lyngen.kommune.no 
• Lyngsdalen oppvekstsenter; Furuflaten   Tlf.: 400 28 605 

E-post: lyngsdalen.oppvekstsenter@lyngen.kommune.no 
• Lenangen skole, Erikaksla 31, Sør-Lenangen  Tlf.: 400 28 590 

E-post: lenangen.skole@lyngen.kommune.no 
 

Lyngen kulturskole       
Tlf.: 400 28 525/932 03 089 
E-post: bard.ringbakken@lyngen.kommune.no 
 

Ungdomsklubbene  
Napoleon, Stigenveien 2, Lyngseidet 
Tlf.: 400 28 614  E-post: ungdomsklubben@lyngen.kommune.no 
 

For ungdomsklubben i Lenangen, ta kontakt med Lenangen skole 

Onsdag Juniorklubb 17.00-19.30 Seniorklubb 19.30-22.00 

Fredag Juniorklubb 17.00-20.00 Seniorklubb 20.00-23.00 



 

 

 

Fra første stund 

Helsestasjonen  er et gratis tilbud om fore-
byggende helsearbeid for alle barn i kommu-
nen. Barna får regelmessige helseundersøkel-
ser fra de er seks uker til de går ut av ung-
domsskolen. Helsestasjonen samarbeider 
også med Lyngen sanitetsforening om små-
barnstreff. Den enkelte skole fir nærmere 
opplysninger om tilbudet og kontortid for 
skolehelsetjenesten. 
 
Jordmor tilbyr gravide svangerskapsomsorg 
og gir en god forberedelsen til fødsels, og 
samarbeider nært med din lege. Individrettede 
oppgaver er svangerskapskontroller, rådgiv-
ning, viderehenvisning, opplysningsvirksom-
het, samlivs- og foreldreveiledning. Gruppe-
rettede oppgave kan være fødselsforbereden-
de kurs mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barneverntjenesten skal følge med på hvor-
dan barn og unge i vår kommune har det. 
Den viktigste samarbeidspartneren er foreld-
rene, men barneverntjenesten skal også med-
virke til at barnets in-
teresser ivaretas også 
av andre offentlige 
organer. Tiltak som 
iverksettes kan være 
alt fra råd og veiled-
ning til ulike hjelpetil-
tak og aktiviteter.  
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Det sies at Lyngen fikk Nord-Norges første sivilpraktise-

rende lege med medisinsk utdanning i 1756 (legepresenten 
Erik Gerhard Schytte). 
Også de første distriktslegene holdt til på Lyngseidet. En av 
disse - distriktskirurg Claus Jacob Monrad, betjente hele 
Nord-Troms på begynnelsen av 1800-tallet, dvs. Troms 

nord for Malangen. 

Helsestasjon, jordmor og barnevern 

Helsestasjon/jordmortjenesten 
Lyngstunet helse- og omsorgs-
senter, Kjosveien 20, Lyngseidet 
• Helsesøster 

Tlf.: 77 71 17 17 eller 77 71 17 
18 

• Jordmor 
Tlf.: 77 71 17 16 

 
Barneverntjenesten 
Strandveien 10, Lyngseidet.  
Tlf.: 77 70 10 00 



 

 

 

Borte bra - hjemme best! 

På Lyngseidet finner du det meste av det du 
trenger av helse- og omsorgstjenester. De 
fleste er lokalisert til Lyngstunet helse– og 
omsorgssenter. Her finner du bl.a. legetjenes-
te, fysio- og ergoterapi, helsestasjon og jord-
mortjeneste, psykisk helsevern og rusomsorg, 
sykehjemsplasser, hjemmetjenester samt lei-
ligheter for eldre og andre med særskilte be-
hov. 
 
Tannlege og NAV-kontor ligger også sentralt 
til i enden av Parkveien på Lyngseidet. 
 
I ytre Lyngen har vi bo- og pleietilbud på 
Lenangen omsorgssenter. Lenangen helsesen-

ter er et privat helse-
senter med lege og fy-
sioterapeut. 
 
Solhov bo- og aktivi-
tetssenter har bo-, akti-
vitets-, avlastnings- og 
dagtilbud for psykisk 
utviklingshemmede. 
 
Lyngen kommune ønsker å bidra med hjelpe-
tiltak og tjenester i hjemmet slik at den enkel-
te skal kunne bo i eget hjem eller leilighet 
lengst mulig. 
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Lyngseidet tannklinikk, Universitetsklinikk 

Tannklinikken skal prioritere bvarn og unge, psykisk utviklingshemmede, 
eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner, men voksne kan få behandling 
hvis det er kapaistet. Klinikken er en av universitetstannklinikkene til 
Universitetet i Tromsø. Tannlege- og tannpleiestudenter har deler av sin 
praktiske undervisning her under veiledning av klinikkens behandlere. 

 
Lyngstunet helse– og omsorgssenter, Kjosveien 20, Lyngseidet 
Sentralbord tlf.: 77 71 17 00   E-post: post@lyngen.kommune.no   
 
Lenangen omsorgssenter, Nord-Lenangen 
Tlf.: 400 28 624     E-post: post@lyngen.kommune.no 
 

NAV, Strandveien 10, Lyngseidet 

Tlf.: 55 55 33 33      E-post: nav.kontaktsenter@nav.no 
 
Lyngseidet tannklinikk, Universitetsklinikk, Parkveien 21, Lyngseidet 
Tlf.: 77 78 86 10     E-post: lyngseidet.post@tromsfylke.no 
 
 

Helse og omsorg 



 

 

Nord-Troms - et tre stammers møte. 
 

 
Ta høyere utdanning der du bor 
Nord-Troms Studiesenter ønsker å gi befolkningen et fleksibelt og tilret-
telagt tilbud innenfor høgere utdanning i regionen. Studiesenteret arbei-
der i alle kommunene, og i hver kommune er det etablert et studiebiblio-
tek i tilknytning til det etablerte biblioteket. Vår virksomhet finner du der-
for i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger i Halti nærings-
hage på Storslett. Ta kontakt! 
 

Nord-Troms  
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Bli med på framtidsreisen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Langt mot nord, der avstanden er kort mel-
lom de dypeste fjorder og det villeste alpe-
landskap. Mellom innland og kyst, der vidde-
ne ligger vidstrakte og laksen spretter i elvene 
–akkurat der finner du Nord-Troms. 
 
Vi kan nesten si at Nord-Troms er som et 
Norge i miniatyr.  
 
Her er mennesker med skaperkraft og vilje 
nok til å gi deg de mest fantastiske festivaler, 
naturopplevelser og nyskapende bedrifter. 
 
Det er kanskje et stykke mellom hver kaffe-

latte og electronicakonsert, men aldri langt  
mellom kulturelle happenings, virketrang og 
en god latter! 
 
Vi skulle gjerne sett at flere oppdager og 
gjenoppdager Nord-Troms og alt det vi har å 
by på. Derfor har vi – de seks kommunene 
som deler den samme fortellinga om fortida -  
lagt ut på ei fremtidsreise sammen. Enda har 
vi en vei å gå, men tro kan flytte fjell. Det 
samme kan samarbeidet mellom menneskene 
i Nord-Troms. 
 
Her hos oss er det muligheter for skolegang 
på videregående og høgskolenivå. Kommune-
ne samarbeider også om flere offentlige  
tjenester for å blant annet skape et større fag-
miljø. 
 
Skal du reise oppdager du fort at vi har nær-
het til flyplasser (Tromsø, Sørkjosen, Alta) og 
at det ellers er mulig å reise både til lands og 
til vanns. 

 



 

 

Renovasjon 
Nord-Tromskommunene samarbeider blant annet om renovasjon. Avfallsservice AS i 
Sørkjosen, Nordreisa, besørger søppel– og septiktømming. Vi har kildesortering - og 
det avfallet som ikke kan leveres ved den ordinære søppeltømminga, kan leveres på mil-
jøstasjonen på Eidebakken på Lyngseidet. 
Mer opplysninger finner du på hjemmesiden til Avfallsservice: www.avfallsservice.no. 
Tlf.: 77 70 00 00   E-post: firmapost@avfalsservice.no 

- attraktiv og nyskapende 
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En spennende region 

Økonomiske fordeler   

Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å 
bo og arbeide langt nord i landet. Noen av 
disse gjelder for privatpersoner, og noen er 
rettet mor bedrifter.  
 
De bedriftsrettede tiltakene gir gode ramme-
betingelser for både etablerte bedrifter og ny-
etableringer. De fleste bransjer slipper ar-
beidsgiveravgift, og det er ingen el-avgift på 
forbruk. De personrettede tiltakene gir sær-
fordeler til innbyggere i form av lavere skatt, 
og årlig nedskriving av studielån. Dette siste 
tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste 
privatøkonomiske ordning.  
 
Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 
25 000 pr år og beregninger har vist at virke-
midlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100 000 

på årsbasis for en familie på fire. Les mer om 
ordningene hos Lånekassen under «Sletting 
av gjeld». 

 
Multikulturell og dramatisk historie 

Nordkalotten har lange tradisjoner som et 
multikulturelt område. I mange hundre år har 
vi vært befolket av flere etniske grupper og 
nasjoner. Med boka  ”Tre stammers møte”  
av Carl Schøyen som kom ut i 1918, ble dette 
begrepet tatt i bruk som en beskrivelse av 
møtet mellom de tre folkegruppene samer, 
kvener og nordmenn i Nord-Norge. Den 
flerkulturelle historien og kompetansen øns-
ker vi nå å videreføre og bruke i møtet med 
nye innbyggere.  
 
Nord-Troms sør til Lyngen ble brent ned un-
der tyskernes tilbaketrekning høsten 1944. 
Denne dramatiske krigshistorien med bren-
ning og tvangsevakuering av hele befolk-
ningen satte dype spor, og derfor har vi svært 
få bygninger og gjenstander fra før andre ver-
denskrig. Tilbakeflyttingen og gjenreisingen 
etter krigen viste at her bor et folk med stort 
pågangsmot og med stor kjærlighet til hjem-
plassen.  
 

 
 
 

Lyngshesten - Nord-Troms sin egen hesterase som 
sies å være stammoder til Islandshesten. Allsidig og 
stø hest som passer til store og små.  



 

 Lyngen kommune - 69o nord, 20o øst! 
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Her er vi, slik har vi det 

I Lyngen finner du det meste av offentlige og 
private tjenester. Lyngen kommune har et 
godt tjenestetilbud til alle sine innbyggere, og 
det du ikke finner her ligger bare to timers 
kjøring unna. 
 
Vi ligger midt i en region med mange flotte 
tilbud og aktiviteter, så besøk også våre nabo-
kommuner og deres hjemmesider! 
 
Sjekk også ut Nord-Tromsportalen hvor vi 
har samlet mye spennende informasjon om 
regionen vår! 
www.nordtromsportalen.no 
 
Lyngsalpan landskapsvernområde som ble oppret-
tet i 2004, dekker store deler av fjellområde-
ne. Mer informasjon finner du her:  
www.nasjonalparkstyret.no/Lyngsalpan-LVO 
 
 
 
 

Nøkkeltall: 
2 775 innbyggere per 1.7.2020  
Areal 812,6 km2   
Kommunesenter: Lyngseidet 
 
Midnattssol og mørketid 
Midnattssol: mai-juli 
Mørketid: November - januar 

 

Panorama Kjosen - Ullsfjorden 

Riddu Riđđu festivalen 

Riddu Riđđu er en urfolksfestival som arrangeres hver år i juli måned i Mann-
dalen i Kåfjord. Festivalen er lokalt forankret, men har en internasjonal  over-
bygning i det å være en scene for urfolk, spesielt fra det sirkumpolare området. 
Festivalen er en knutepunktsfestival og har høstet svært mye ros regionalt, na-
sjonalt og internasjonalt.   

http://www.nordtromsportalen.no/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Lyngsalpan-LVO/
http://www.riddu.no/
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Fra fjord til fjell 
I Lyngen er det er kort avstand fra fjord til fjell. Her er det muligheter 
for all type frilufts- og uteaktiviteter - alt etter hva man selv ønsker: Stå 
på ski fra de høyeste topper rett ned i fjorden synes forlokkende for 
mange. Men også toppturer sommerstid i midnattssol  gir balsam for 
sjelen. Alpekommunen byr på det beste!   
Velkommen! 
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Vi er glad for at du har kommet til den flotte 
kommunen, og vil derfor ønske: 
 
 

Velkommen til Lyngen! 

Vi ønsker dialog med  
våre innbyggere 

Kontakt oss gjerne på e-post  
eller lik oss på 

www.facebook.com/lyngenkommune 
 

 

Ansvarlig utgiver: Lyngen kommune v/rådmannen. Versjon 13.3.20 
Utformet av Omdømmeprosjektet 2013. 

 
Foto: Lyngen Plast AS, John Johansen, Tone Lyngdal, Hilde Grønaas, Oddrun Skjemstad, Ingunn 

Skredderhaug, Svein Tore Melkild, Berit D. Larsen, Ingeborg Johnsen,  
Freedigitalphotos.net, Kjetil Skogli 

https://www.facebook.com/lyngenkommune

