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Offisiell åpning av 
Evenes Frivilligsentral
Se side 6.

Velkommen på UKM Evenes og Tjeldsund
i Eveneshallen/Evenáššehálla!
•  Fredag 24. mars kl. 19.00 - 22.30: Diskotek med underholdning og  
    e-sportturnering, gratis inngang og buss til/fra.
•  Lørdag 25. mars kl. 12.00: Øving scene, generalprøver. E-sportturnering.
•  Søndag 26. mars kl. 15.00: UKM Utstilling og Sceneshow         

Utfyllende info, påmeldinger m.m. finnes på facebook.com/ukm.ets/  og 
ukm.no/2023-evenes-tjeldsund-evenesogtjeldsund/  Følg med!

Bildet er fra UngArrangør-
samling 25. februar.

Strikkekafé i Evenesmark
Evenesmark grendelag inviterer til strikkekafé på 
Evenesmark grendehus onsdag 22.mars kl 18.00.

Salg av kaffe og kaker. Loddsalg.
Ta gjerne med en gevinst om du ønsker å støtte oss.

Alle er hjertelig velkommen - også du som ikke strikker, 
men ønsker å ta en kaffekopp ilag med oss.

Arr: Evenesmark grendelag

Várdobiegga feirer 10 år
Jubileumskonsert. Se side 3.

http://facebook.com/ukm.ets/
https://ukm.no/2023-evenes-tjeldsund-evenesogtjeldsund/
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Onsdag 22. mars:

Kl. 18.00 Dancing Queen
Aldersgrense: 6 år (tillatt for alle i følge med foresatte)
Kr. 110,- per billett

Kl. 20.00 Cocaine Bear 
Aldersgrense: 15 år (tillatt fra 12 år i følge med foresatte)
Kr. 130,- per billett

Dancing Queen
Filmen er en norsk dansefilm hvor Mina (12) blir hode-
stups forelsket når danseren Edvin begynner i parallell-
klassen. Når de inviterer til en audition for et nytt danse-
crew, øyner Mina sin sjanse. Men i forelskelsesrusen er 
det én ting hun har glemt: Hun kan ikke danse!

Cocaine Bear
Basert på en utrolig historie du ikke vil begripe at er sann 
- med Kristofer Hivju!
I 1985 styrter et småfly i delstaten Georgia. Lasten som 
forsvinner i ulykken er flere pakker med kokain, nå godt 
gjemt i delstatens gigantiske nasjonalskog. Samtidig som 
kokainens opprinnelige herrer desperat forsøker å finne 
tilbake smuglergodset sitt, får en gigantisk svartbjørn 
gleden av å ramle over varene først. Bjørnen inntar kilo 
etter kilo, og gir ordet rovdyr ny betydning. Legg inn to 
savnede barn, noen usle småkriminelle og to håpløse po-
litibetjenter i miksen, og du får et kaos uten sidestykke.

I kiosken selger vi popcorn, brus, kaffe og godsaker.
Her kan du betale med kort, kontant og vipps.
I billettsalget kan du betale med kort og kontant.
 

Velkommen på Bygdekino 😊

Hilsen Tårstadbertene

Evenes Turlag anmoder om 
at alle som har registrert sine 
turer for 2022, må sende dem 
inn på 
post@evenes-turlag.no 
snarest.

Registrering av turer

Utstyrssentral i Evenes
Mens vi jobber med å klargjøre lokaliteter til ut-
styrssentralen i «muren» på Evenes skole, 
låner vi ut utstyret vi allerede har anskaffet. 

Vinterutstyr: 
• ski, staver og sko (langrenn, barne-og voksenstør-

relser)
• skøyter og hjelmer (barne-og voksenstørrelser)
• truger

Alt utstyr lånes ut gratis!
Vi har mottatt tilskudd fra Nordenfjelske Bykreditts 
Stiftelse, Barne-og familiedirektoratet og Sparebankstif-
telsen Ofoten sparebank, som gjør at vi kan kjøpe inn 
enda mer utstyr. Kom gjerne med ønsker!

Kontaktperson:
Pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun
Mobil: 970 54 142

Skøyter og hjelmer. Foto: Birgitte Rørvik Bruun

Husk også årsmøtet 30.mars. Se side 8.
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Jubileumskonsert: 5. mars kl.15.00 på 
Várdobáiki. 10 år sammen. Bli med på 
vår musikalske reise.

Det blir salg av middag, kaker og kaffe etter 
konserten. Menyen: gumbá og biđus. 
Pris for konsert: 100 kroner.

Hjertelig velkommen 😊

Ávvudankonsearta: njukčamánu, 5.b. 
dii. 15.00. Báiki: Várdobáiki. 10 jagi ovt-
tas. Searvva mielde musihkalaš reisui.

Mii vuogdit gaskabeivviid, gáhkuid ja gáfe 
konseartta maŋŋel. Fállu: gumbá ja biđus. 
Konsearta máksá 100 ruvnnu.

Váimmolaš buresboahtin 😊

Várdobiegga

Innsats for andre
Valgfaget "Innsats for andre" ved Evenes sko-
le har noe ledig kapasitet til oppdrag i mars. 

Vi kan stable ved, rydde, handle, måke snø eller 
gjøre noe annet du trenger hjelp til. Vi kan også 
hjelpe til på arrangementer. Oppdragene kan være 
bare én dag eller gå over flere uker. Vi jobber gratis!

Har du et oppdrag?
Kontakt faglærer Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142 

Hilsen oss i «Innsats for andre»

Evenes 
Pensjonistforening
Møte torsdag 9. mars kl. 17.00 på EOS, 2. etg. med 
sosialt samvær, kaffe, åresalg, quiz m.m.

Alle hjertelig velkommen.

Se hva som skjer- sjekk kalenderen! 
www.evenes.kommune.no/Kalender/

https://www.evenes.kommune.no/Kalender/
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Påmelding til Sesongstarten (12. mars 2023) mittdfs.no

https://mittdfs.no/hovedside/aktuelt-na/arrangementskalender/pamelding/?eventId=23122&arrType=STEVNE
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Kirkelige 
aktiviteter

Mandag 6. mars Bogen kapell 
kl. 18.00. Årsmøte i Bogen kapell-
forening.

Tirsdag 7. mars  Bårstua kl. 17.30-
19.00 . Teodorkveld

Tirsdag 14. mars                                                                                                                
Evenes omsorgssenter kl. 17.00                                                                     
Sangstund v/Unni Leiros Pettersen 
og gode medhjelpere.

Søndag 19. mars (4. søndag i 
fastetiden) Evenes kirke kl. 11.00                                                                                                       
Gudstjeneste. Nattverd. Offer: 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon

Torsdag 23. mars                                                                                                                  
Bårstua, Evenes kl. 18.00.                                                                                          
Misjonsmøte andakt ved Jens 
Linde.

Søndag 2. april (Palmesøndag)                                                                                                  
Lavangseidet bedehuskapell 
kl.17.00. Palmesøndaggudstjeneste 
v/sokneprest i Skånland Geir Arne 
Solum. Skrifte og nattverd. 
Offer: Lavangseidet bedehuskapell.                                                                                  
Kirkekaffe.    

Fredag 7. april (Langfredag)                                                                                                     
Bogen kapell kl. 17.00  
(merk klokkeslett)                                                                                   
Langfredagsgudstjeneste 

Søndag 9. april (Påskedag)                                                                                                      
Evenes kirke kl. 11.00                                                                                                    
Gudstjeneste. Nattverd.   

NB! Orgelkonserten 9. mars i 
Evenes kirke AVLYST.      

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» avholdes
26.-28. mars.

Sammen med kirkene i Norge jobber Kirkens Nødhjelp med akutt 
bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere 
nød og fattigdom i verden. Sammen jobber vi for fred og rettferdig-
het, og for å redde liv. I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette 
livsviktige arbeidet.

Årets fasteaksjon i Evenes foregår tirsdag 27. mars. Alle husstander 
i kommunen vil bli besøkt av bøsseinnsamlere mellom kl. 18-20. 
Aksjonen kan også støttes med Vipps 2426. 

I år har vi kun 7 konfirmanter. Hvis de skal rekke over alle husstande-
ne i hele kommunen, trenger de hjelp fra frivillige. Ta kontakt med 
foreldrerepresentant Birgitte Rørvik Bruun på tlf 970 54 142.
                                   

Ta vel imot konfirmanter, frivillige og andre. 
Takk for at du støtter aksjonen.

Messehagel Evenes kirke
Evenes kirkeforening har bevilget midler for anskaffelse av ny messehagel 
(overbekledning som brukes under nattverden og i høytider). I den forbin-
delse har Evenes kirkelige fellesråd hatt den gledelige saken til behandling, 
og fremmet et ønske om å utfordre Evenes husflidslag til å produsere dette.

Samtidig har fellesrådet et ønske 
om at menigheten på sikt kunne 
få presentert historiske tilbake-
blikk om tidligere messehagel.  
Vi håper derfor at en eller flere 
historieinteresserte kan bidra 
til dette arbeidet, sammen med 
kirkevergen, prosten og Evenes 
husflidslag.

Vi håper på positivt svar fra både 
husflidslaget og historieinteres-
serte innbyggere.

 Messehagel. Foto: Bo Mathisen

Påmelding til Sesongstarten (12. mars 2023) mittdfs.no

https://mittdfs.no/hovedside/aktuelt-na/arrangementskalender/pamelding/?eventId=23122&arrType=STEVNE
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Aktiviteter, se hjemmeside:
evenes.frivilligsentral.no
eller facebook

🤍 Velkommen alle! 

Hilsen daglig leder Laila 
Benjaminsen, 418 06 952

Det er så fantastisk flott å 
se at aktivitetene våre her 
på sentralen faller i smak. 

Mandager er det mange 
småbarnsforeldre som finner 
turen til Evenes omsorgssen-
ter, og nå åpner vi opp for at 
besteforeldre eller andre også 
kan stikke innom. Enkel serve-
ring, lek og moro. 
Frivillig sentralen har behov 
for ett stellebord til småbarns 
treffene, er det noen som har 
ett stående de ikke bruker? 
Ta gjerne kontakt.

Onsdagene har vi kaffekop-
pen, og her har vi behov for 
frivillige hender til servering 
og tilrettelegging for aktivi-
teter. Spiller du musikk eller 
kjenner noen som gjør det blir 
vi kjempeglad om du kan kom-
me innom. Musikk er medisin 
i hverdagen 🤍  

Fredagen må dere også gjerne 
stikke innom, da har vi bingo, 
leker litt på mobiler og nett-
brett, drikker kaffe og spiser 
vafler eller annet.

1

2

2.etg. Evenes omsorgssenter

 

 

Vi åpner frivilligsentralen offisielt  
 

Onsdag 22. mars klokken 11.00 inviterer vi til 
offisiell åpning av sentralen. 

Ordfører Terje Bartholdsen kommer å foretar 
den offisielle åpningen. 

Barn fra Liland Barnehage kommer å synger 
for oss  

Trubadur Nils Rognli spiller  
 

Alle er hjertlig velkommen, enkel servering, 
loddsalg og gode samtaler. 

 

 

 

 

Vi åpner frivilligsentralen offisielt  
 

Onsdag 22. mars klokken 11.00 inviterer vi til 
offisiell åpning av sentralen. 

Ordfører Terje Bartholdsen kommer å foretar 
den offisielle åpningen. 

Barn fra Liland Barnehage kommer å synger 
for oss  

Trubadur Nils Rognli spiller  
 

Alle er hjertlig velkommen, enkel servering, 
loddsalg og gode samtaler. 

 

 

https://evenes.frivilligsentral.no/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087228108461
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BOLIGER TIL LEIE
HØGTUN - DEN PERFEKTE BOLIGEN FOR DEG SOM ØNSKER Å LEIE BOLIG  
I LANDLIGE OMGIVELSER.

Finn ditt nye hjem i naturskjønne omgivelser, kun 1 km fra Evenes lufthavn. Vi tilbyr 
splitter nye, komfortable kvalitets boliger til leie. 

Med fokus på en barnevennlig atmosfære, tilbyr vi en trygg og rolig livsstil for hele 
familien. 

Når du bor hos oss, vil du få nyte freden i et naturskjønt  område, samtidig som du 
har enkel tilgang til Evenes lufthavn. Kontakt oss i dag for å bestille en visning og 
oppdag hvorfor Høgtun er hjemmet for deg og din familie.

Klar til innflytting fra mai 2023 og fortløpende etter ferdigstillelse.

Kontakt: Rino Santocono / rino@santocono.no

28 moderne utleieboliger i landlige omgivelser  /  2- og 3-roms  /  Rolige omgivelser  /   Nærme flyplassen
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Årsmøte Bogen Vel
Bogen Vel avholder årsmøte 15. mars 
kl 18.00 på Samfunnshuset.

Vanlige årsmøtersaker.
PS: Du må gjerne ta med noe å bite i til kaffen 😊

Velkommen! 

Årsmøte 
Bygdehuset Solbakken
Det blir årsmøte i Bygdehuset Solbakken søndag 
19. mars kl 18.00.

Evt. saker må være meldt til styret senest en uke før. 
Servering av kaffe og kaker.

Velkommen!  Mvh styret

Møte om lærerutdanningene

Er du nysgjerrig på utdanningene som gir deg et hav av 
muligheter?

Prosjektet LæreriNord har møte på Teams 29. mars 
kl.18.00-20.00 om lærerutdanningene og DU er invitert.

Hovedmålet med LæreriNord-møtet er at Nord universitet og 
kommunene sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å 
øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.

Du får:
• Får høre om hva din kommune kan tilby innbyggere som 

velger å ta grunnskole- eller barnehagelærerutdanning
• God og nyttig informasjon om lærerutdanningene og
       læreryrket fra Nord universitet
• Får vite mer om hva en lærer tjener, og hvor mye studielån 

du kan få slettet for å ta lærerutdanning
• Få stille spørsmål du har til kommunene eller Nord univer-

sitet

Lenke til påmeldingsskjema:  
https://forms.office.com/e/pJgwNVB29g

Vi håper at nettopp DU melder deg på 😊.

Vi trekker en iPad blant -påmeldte til møtene med LæreriNord

Kontaktperson: 
Pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun, tlf. 970 54 142

Arrangører: LæreriNord og Evenes kommune

Alle foto: Hanne Paulsen Gravrok

Årsmøte Evenes Turlag
Innkalling til årsmøte i Evenes Turlag.
30. mars klokken 18.00 på Rådhuset, Bogen

Saksliste:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av dirigent, protokollfører og to til å under-

skrive protokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap 
6. Forslag til budsjett
7. Handlingsplan
8. Innkomne saker
9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
styret i hende ved leder, innen den 20. mars.
Enkel servering.

Velkommen! 

På vegne av styret
Katrine Røtnes, leder    

Årsmøte 
Bogen kapellforening
Bogen kapellforening avholder årsmøte man-
dag 6. mars kl. 18.00 i Bogen kapell.

Velkommen!  Hilsen styret

https://forms.office.com/e/pJgwNVB29g
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Årsmøte Liland IF
Liland IF avholder årsmøte mandag 13. mars kl. 
18:00 – i klubbhuset på Høgda.

Vanlige årsmøtesaker. Utdeling av Vetenpremier. Enkel 
servering. 

Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside 
(http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!

Årsmøte Evenes skytterlag
Tirsdag 14. mars kl 19.00 på Rådhuset, Bogen

Vanlige årsmøtesaker. Saker til Årsmøte må meldes 
innen lørdag 11. mars. Enkel servering

Velkommen! 

Årsmøte Tårstad leikarring
 

Torsdag 2.mars kl. 19.00 er det årsmøte i Tårstad 
leikarring på Bygdehuset Solbakken. 

Vanlige årsmøtesaker. Servering. Velkommen! 
 

Styret i Tårstad leikarring

Årsmøte 
Evenesmark grendelag
Innkalling til årsmøte i Evenesmark grendelag
mandag 6. mars kl. 18.00 på Evenesmark grende-
hus. 

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive 

protokoll
4. Behandle årsmelding 2022
5. Behandle revidert regnskap 2022
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette kontingent og betalingssatser 
8. Vedta budsjett og aktivitetsplan 
9. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende senest 20. 
februar 2023.
Forslag sendes på e-post til evenesmark.grendehus@
gmail.com

Komplett saksliste med innkomne forslag legges ut 
senest 27. februar 2023.

Velkommen! 
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Leie Eveneshallen
/Evenáššehálla?
Det er fortsatt ledige treningstider i 
hallen og styrketreningsrommet. 
Interessert? Kontakt rektor Karstein 
Johnsen, 909 90 785. 
 
Utleie skjer utenfor skoletida (man-fre et-
ter kl.16.00) og i helgene. Hallen kan også 
leies ut til andre arrangementer (stevner, 
messer, konserter, konferanser). Utleie-
reglementet, priser og bilder er lagt ut på  
evenes.kommune.no/tjenester/barneha-
ge-og-skole/flerbrukshallen/

Eveneshallen/Evenáššehálla  
Den flotte Eveneshallen består at idretts-
hall med spilleflate 20 x 40 meter, tribune, 
svømmebasseng 12,5 meter, 4 garderober, 
styrketreningsrom, lagerrom, kjøkken og 
kafélokale. Selve idrettshallen kan deles i 
tre med skillevegger, slik at flere grupper 
kan trene samtidig. Det er kjøpt inn stoler, 
bord, scene, kjøkkenutstyr og beskyttelses-
gulv, slik at hallen kan brukes til det meste.  
 
Styrketreningsrommet
Det flotte styrketreningsrommet er utstyrt 
med romaskin, tredemølle, spinningsy-
kler, ellipsemaskin, vektstasjon med speil, 
lårpress og apparater som trener bryst/
rygg og mage/rygg.

Årsmøte Brattforsen Vassverk SA
Tid: 30. mars kl 18.00. Sted: Lakså Grendehus

Saksliste:
1.    Åpning
2.   Konstituering
3.   Styrets årsmelding for 2022
4.    Regnskap for 2022 med vedtak om disponering av resultat
5.    Fastsettelse av møtegodtgjørelser
6.    Fastsettelse av budsjett for 2023
7.    Innkomne saker
8.    Valg i henhold til vedtektene

Styret melder inn sak til avstemming. Sikre vannforsyningen til Liland. 
Det vil bli orientert omkring tiltaket, inkludert økonomiske konsekvenser 
for selskapet. 
Andre saker må være meldt styret innen 12. mars-23. 
Meldes post@brattforsenvv.no

Mvh Tore Kristoffersen, styreleder BVV 

Info fra Evenes 
Husflidslag  
Evenes Husflidslag har gjennomført 
årsmøtet for 2023. Etter valg ser sty-
ret i Evenes Husflidslag slik ut:

Torunn Berg, leder  
Liv Karlsen, nestleder/sekretær
Solfrid Pedersen, kasserer
Gøril Sørensen, styremedlem 1
Elin Kristensen, styremedlem 2
Johanne Robertsen, vara styremed-
lem 1
Hilfrid Røkenes, vara styremedlem 2

Revisorer: Aud Langseth og Marit 
Pedersen

Valgkomite: Marit Bergan Eilertsen 
og Sigrid Nordstrøm

https://www.evenes.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/flerbrukshallen/
https://www.evenes.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/flerbrukshallen/
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Bibliotek
Åpningstider: 

Mandag 17-20. 
Tirsdag 17-20. 
Onsdag 10-13

Tlf. 901 38 235   

Facebook 
Biblioteket Evenes

Velkommen innom!

Siri på biblioteket.

Skuddpremie rev
Evenes kommune har ikke lengre skuddpremie 
på rev. Evenes og Tjeldsund beitelag fortsetter 
med sin andel av skuddpremien kr 300. De som 
skyter rev kontakter inntil videre beitelagsleder 
Birgitte Rørvik Bruun, mobil 97054142, for god-
kjenning. Vi presiserer at reven må være skutt 
i Evenes for å få skuddpremie, og at man følger 
alle vanlige regler, som f.eks. å spørre grunneier 
om tillatelse til å jakte.

Rovdyr
Ser du gaupe, jerv eller bjørn, eller spor etter 
dem, meld fra til de lokale rovviltkontaktene i 
Statens Naturoppsyn (SNO): 
*Bjørn-Andor Hanssen, 915 10 870
*Anders Huva, 911 18 580
 
Hilsen Birgitte Rørvik Bruun
Leder i Evenes og Tjeldsund beitelag

Evenes og Tjeldsund 
beitelag

Velkommen til årets møljefest

Evenes Lionsklubb inviterer til 
torskeaften på klubbhuset Høgda

Lørdag 11. mars kl 19.00
Kaffe og kaker 

Pris kr 300

Påmelding innen 3. mars
Tlf. 482 19 167 / 976 65 291

Tilskuddsmuligheter
Sjekk oversikten på vår hjemmeside: 

https://www.evenes.kommune.no/
tjenester/kultur-fritid-og-folkehelse/til-
skudd-kultur-og-miljoprisen/tilskuddsord-
ninger/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076432886259
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076432886259
https://www.evenes.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-folkehelse/tilskudd-kultur-og-miljoprisen/t
https://www.evenes.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-folkehelse/tilskudd-kultur-og-miljoprisen/t
https://www.evenes.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-folkehelse/tilskudd-kultur-og-miljoprisen/t
https://www.evenes.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-folkehelse/tilskudd-kultur-og-miljoprisen/t
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Redaksjon og frist 
Ansvarlig redaktør for EvenesNytt er rådmann Bjørn 
Tore Sørensen og skribent er Kultur- og folkehelseko-
ordinator Unn Kristin Laberg. 

Stoff sendes innen 25. i mnd. til:  
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no 

Annonser i EvenesNytt
Bedriftsannonser:
• 1/6 side koster kr. 300 +mva, 
• 1/4 side koster kr. 450 +mva.
• en halv side kr. 700 +mva.
• helsider koster kr.1.500 +mva.

Ta kontakt med Kultur- og folkehelsekoordinator 
Unn Kristin Laberg. 

NB. Gratis for lag og foreninger å annonsere sine 
aktiviteter! Og gratis for privatpersoner (ikke foretak) 
å annonsere/tilby bolig til leie. 

Kommune- og fylkestingsvalget 2023

Stille liste til valg 2023
Frist for å levere listeforslag til kommunestyrevalget er 31. mars 2023 kl. 12.00. Fristen er absolutt.

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. 
Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommu-
nestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere.
Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere 
listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på Valgdirektoratets sider: Stille til valg - Valgdirektoratet https://www.
valg.no/om-valg/stille-til-valg/

Ønsker dere å levere listeforslag på papir vil vi at dere bruker malene opprettet av Valgdirektoratet: 
Listeforslag på papir - Valgdirektoratet https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/listeforslag-pa-papir/

Listeforslag på papir skal leveres på Evenes rådhus, Bergvikveien 11, 8533 Bogen i Ofoten.  Frist for levering 
er 31. mars 2023 kl. 12.00. Listeforslaget må ha kommet fysisk fram til kommunen innen fristen.

Har du spørsmål om valg, ta kontakt med kommunens valgansvarlige:

Stine Fedreheim, tlf 918 19 032 
Bjørn Tore Sørensen, tlf 909 45 116

https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/ 
https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/ 
https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/listeforslag-pa-papir/

