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2 Sommer i Salangen

Aktivitetspark  
i sentrum
Strandparken ligger i nær tilknyt
ning til bobil og campingvogn
oppstillingsplassen i Sjøvegan 
 sentrum. Det betyr at gjester har 
lett tilgang til apparatene som 
innbyr til fysisk aktivitet.

Anlegget er utviklet til en aktivi
tetspark med mange muligheter for 
de som ønsker å drive uorganisert 
aktivitet. Anlegget er mye brukt av 
kommunens innbyggere, skolen og 
barnehagen, lag og foreninger, og 
ikke minst de mange besøkende.

Strandparken er en del av 
Salangen kommunes nærfrilufts  
livsanlegg, og tilrettelagt med 
gapahuk og grillmulighet midt inne 
i parken.

Salangen er et paradis om du vil nyte eller utfordre naturen. 
Med plassering midt mellom innland og kyst, har Salangen 
en spennende og variert natur. Høye luftige tinder, fjord-
fiske med alle mulige fiskeslag, vassdrag med eventyrlig 
sjøørretfiske, grotter som kan utforskes, og kilometervis 
med sykkel- og turstier. 
Salangsværinger liker seg på kafe. Her finner du koselige plasser for en kopp 
kaffe, litt søtt å bite i, og en hyggelig prat. 

Gode matopplevelser kan nytes på en håndfull restauranter og serverings
steder. Det skal godt gjøres å bli matlei når du kan velge mellom gourmet
opplevelser, skikkelig husmannskost og smakfull Thailandsk takeaway.

Alt du ellers trenger å få tak i, finner du i et variert  butikk og servicetilbud.
Velkommen til Sommer i Salangen!

Sommer i Salangen

Foto: Salangen kommune

Utgiver: Salangen Næringsforening

Redaksjonelt innhold: Nordnorsk Kommunikasjon

Layout og trykk: Lundblad Media AS
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Polar Park 

Er du skikkelig modig, kan du bestille et 
møte med en ekte ulv i sommer. Det skjer i 
verdens nordligste dyrepark, Polar Park, i 
Bardu kommune. Wolf Visit er ikke for sarte 
nerver, for her kan ulven komme og slikke 
deg i ansiktet!

I Polar Park kan du også møte bjørn, elg, 
gaupe, moskus, hjort, rein og jerv. Et nytt 
tilskudd i fjor overrasket de ansatte: Tre søte 
bjørnunger kom plutselig ut av vinterhiet og 
sjarmerte alle i senk.

Polar Park er en av verdens største når det 
gjelder areal per dyr: 1100 dekar (1 dekar = 
1000 m2). 

Parken arrangerer både rovdyrguiding 
og fotoguiding, i tillegg til ulvebesøk. Det 
er mange grillplasser rundt om i parken, og 
disse kan gjestene fritt bruke.

Polar Park har åpen hver dag fra kl. 1000 – 1600.

KONTAKT: post@polarpark.no
TELEFON: 48 24 00 00
ADRESSE: Bonesveien 319, 9360 Bardu
FACEBOOK: Polar Park Arctic Wildlife Centre
www.polarpark.no

Trollstien – ei  
eventyrlig vandring 
for store og små

Langs Trollstien møter du fantastiske 
tusser og troll overalt – og de dukker 
opp der du minst venter det. Stien 
er under 1 km lang, og går fra Sand
bergan. Hele det trolske universet 
er skapt av frivillige på dugnad, med 
støtte fra det lokale næringslivet. 
Grunneierne var også positive til 
ideen, og ga beskjed om at det var 
«bare å pynte skogen!». Trollstien er 
kjempepopulær både blant barn og 
voksne, ikke minst fordi det stadig 
dukker opp nye overraskelser langs 
stien. 

Trollstien er ikke tilrettelagt for 
barnevogn eller rullestol.

Foto: Polar Park

Foto: Trollstien

mailto:post@polarpark.no
http://www.polarpark.no
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 1. Gavekort verdi kr 3000,- til leie av rorbu på Garsnes Brygge 

 2. Gavekort verdi kr 3000,- på Sport 1 Sjøvegan

 3. Varepakke av merke Jotunheim verdi kr 1500,- sponset av Sport 1 Sjøvegan

 4. Gavekort verdi kr 500.- hos Maxi Miljø

 5. Gavekort verdi kr 500,- på Kleo

 6. Gavekort verdi kr 500,- Z-Interiør

 7. Søndagsbuffe verdi kr 300,- på Garsnes Brygge

 8. Gavekort verdi kr 500,- hos Coop Ekstra Sjøvegan

 9. Gavekort verdi kr 500,- hos Salong Lilleng

 10. Gavekort verdi kr 500,- hos YX Petters Autoshop

 11. Gavekort verdi kr 500,- hos Anitas Blomster

 12. Gavekort verdi kr 500,- hos Felleskjøpet Sjøvegan

 13. Gavekort kr 250,- hos Mazhars

 14. Pizza verdi kr 270,- sponset av Mazhars

 15. Gavekort verdi kr 250,- hos Elvelund Camping 

 16. Pizza verdi 270,- sponset av Elvelund Camping

 17. Gavekort verdi kr 500,- hos Byggtorget Sjøvegan Byggevare

 18. Synstest verdi kr 600,- sponset av Synsam Sjøvegan

 19. Gavekort verdi kr 500,- på Apotek 1 Sjøveien

 20. Gavekort verdi kr 250,- hos Kåre

 21-30. Forundringspakker verdi kr 500,- pr stk

 31-33. Festivalpass Millionfisken 2022

 34-35. Småfeskarpass Millionfisken 2022

Garsnes Brygge 
Sport 1 Sjøvegan 
Z-Interiør
Kleo 
Synsam Sjøvegan 
Kåre Maloney
Mast Frisør 
Outpost 
Coop Ekstra
Anitas Blomster
Elvelund Camping
YX Petters Autoshop
KlippeKari
Sjøvegan Byggevare 
Apotek 1 Sjøveien 
Maxi Miljø 
Mazhar Mathus 
Felleskjøpet

Et stort utvalg av premier  
trekkes blant alle som deltar

PREMIEUTDELING LØRDAG 18.9 2021. 

Arrangør: Salangen Næringsforening.

PREMIELISTE

PREMIENE ER LEVERT AV:

Med forbehold om endringer.
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Også i år arrangeres det fiske-
konkurranse i Salangen. Her kan 
alle delta – ingen aldersgrense!
På grunn av Covid19 viruset, må alle vente 
litt til før Millionfisken igjen kan arrangeres. 
Du vet den fiskekonkurransen med en pre
miepott på over 1 million kroner. Rett og slett 
Norges største og råeste fiskekonkurranse.

Årets «Fiskelykke i Salangen» foregår 
i sjøen i Salangen, og i tillegg i de flotte 
vassdragene vi har i kommunen (sjekk egne 
regler for fiske i vassdragene). I år foregår 
fiskekonkurransen i hele perioden fra 1. juli 
og fram til 30. september.

Registrering av fangst

Fisken meldes inn på Facebooksiden «Fiske
lykke i Salangen». Her må du legge inn bilde 
av vekta med fisken på, samt navn, fiskekort
nummer (billettnummer), vekt og dato. Navn 
på fiskeren må være samme som navn på den 
som eier billetten. Premiene trekkes tilfeldig 
blant de som sender inn bilde av en fisk 
uansett art, men sjekk minstemålet.

Slik deltar du

For å delta, må du betale kr 50, pr fisk som 
skal meldes inn på Hoopla.no søk opp «Fiske
lykke i Salangen».

PREMIENE TREKKES BLANT ALLE SOM 
DELTAR!

1.7 – 30.9 2021

Sommer og fiskelykke i Salangen

Alle foto: Millionfisken.no
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Tirsdag 13. juli blir det høy stemning på 
Lundbrygga: Da klapper Violet Road til 
kai med sin egen båt, Vulkana, og hold
er en av sine populære konserter. Fra 
båtdekket! Det er Salangen kommune 
og Salangen Næringsforening som i 
lag har booket det populære bandet, 
forteller en glad kultursjef Kurt Jan 
Kvernmo. Han regner med at Violet 
Road er et godt plaster på såret etter at 
Millionfisken måtte avlyse.

Totalt blir det satt ut 300 stoler på 
brygga, hvis ikke smittevernreglene 
endrer seg framover, sier han. 

Violet Road til Lundbrygga

Foto: Daniel Mikkelsen

Foto: Daniel Mikkelsen
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Den 1. juli er Salangen kommune 150 år, og 
dette skal alldeles ikke forbigås i stillhet. 

Jubileumskomiteen har satt sammen et formidabelt 
jubileumsprogram, i lag med foreninger og næringsliv i 
kommunen, sier leder for komiteen, varaordfører Svein 
Ivar Strømseth:  Befolkningen har vært kreative, og 
sammen har vi fått til et flott og kreativt program med 
stor variasjon, slår han fast.

På aktivitetsplanen for jubileet står nærmere 40 
forskjellige arrangementer, bl.a. Salangstrimmen, 
Sang og Musikkens dag, Skydive på Elvenes, fotball
skole, fotoutstilling, historiske vandringer og jubile
umsgudstjeneste. 

Jubileumstoner

Pga Koronaen er Millionfisken avlyst, men jubileums
komiteen lover at Salangen ikke blir fri for toner av den 
grunn. Hollow Hearts har konsert i juni, og på selve 
jubileumsdagen er det festforestilling i Kulturhuset, 
der det lokale kulturlivet bidrar sterkt. JenteBaluba har 
laget kabareten «Livets Kjoler», og viseklubben Baluba 

skal ha flere konserter gjennom året. Den 13. juli klap
per Violet Road til kai ved Lundbrygga (se egen sak), og 
det blir garantert stemning. Utpå høsten kommer Anne 
Nymo Trulsen på besøk med konserten «Makalaus», og 
Oktoberfesten går som planlagt.

Menigheten bygger LEGO-kirke

Salangen Menighetsråd står for ett av de mest kreative 
innslagene i jubileumsåret: De skal bygge en stor kopi 
av Salangen kirke med LEGOklosser. Kickstart for 
byggearbeidene er lørdag 18. oktober.

På selve «bursdagen» blir det samling i Salangen 
kommunestyre, og det ligger an til et skikkelig fest
møte, der statsforvalteren, ungdomsrådet og de andre 
rådene deltar.  Alle blir invitert til å si hva de mener bør 
utgjøre en sprek, romlig og fremtidsretta kommune 
de neste 150 årene, forteller ordfører Sigrun Wiggen 
Prestbakmo. Visjon og kjerneverdier skal altså friskes 
opp, og hun som ledet dette arbeidet i 200506, Hege 
Walør Fagertun, kommer og innleder til debatt. Så det 
blir et kommunestyremøte utenom det vanlige – og det 
skulle bare mangle, slår ordføreren fast. 

Salangen jubilerer – 150 år

Salangen Menighetsråd skal bygge en stor LEGO-kopi av kirka i Salangen. Foto: Tor Magnus Østvik / kirken.no Foto: Xavi Cabrera on Unsplash

https://unsplash.com/@xavi_cabrera?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Sagelva Grotter

Lyst på en tur i en trolsk underverden? Sagelva har 
gjennom titusener av år dannet flere grotter på sin 
vei mot havet, og det fins hele 26 ulike sandsteins og 
kalkgrotter. Starter du i Baklia, er det en fin fottur 
langs elva, der du passerer flere grotter. Mange store 
berghyller gjør det mulig å finne ly og tenne opp bål 
underveis. Den første grotta, er Søppelholla, der det 
går en stige ned.  Videre kommer du til et stort «boble
bad», en jettegryte der vannet kommer opp. Faktisk 
kan det være ørret der, så ta med fiskestang!

Tvillinggrotta er to grotter der du bare kommer 
inn i den øverste, fordi den nederste er full av vann. 
Turen fortsetter langs en canyon med bratte stier 
og ei naturlig steinbru over elva. Musvåken har reir 
i nærheten her. Til slutt kommer du til den største 
grotta, Bottom Sink, døpt av engelskmenn i 1971. 
Den er 2300 m lang. Grotting er en aktivitet som 
passer både sommer og vinter. På den kalde årstida 
er det tørt og fint, med lite vann, og du kan oppleve 
spektaku lære iskrystaller og formasjoner.

Skulle du få lyst til å plukke med deg en fin stein 
underveis, glem det – grottene er vernet, og det er 
strengt forbudt å ta med seg noe ut. På Elvelund 
Camping kan du leie hjelmer og lykter, og det koster 
100 kr pr sett. Fjellskysten tilbyr også guidede turer.

Lundbrygga

Et møtepunkt mellom kystkultur og  
innlandskultur i Salangen

Midt i sentrum av Sjøvegan ligger Lundbrygga – et 
museum hvor du kan se utstillingen «Fjord = Ferd» som 
forteller om kystkulturen i Astafjord. Sjøvegan er i dag 
kommunesentrum i Salangen kommune, og har lange 
tradisjoner for handel og varebytte mellom innland 
og kyst. Museet har også temporære utstillinger og 
arrangement gjennom hele året. En utstilling om 
Salangsverket med foto og enkelte gjenstander finnes 
i andre etasje. Vi anbefaler å kombinere turen til Lund
brygga med et besøk på «Kåre Maloney»  en unik kafé 
hvor du får følelsen av å komme til bestemors kjøkken! 

http://stmu.no/Regionmuseet/Index/10
TELEFON: 77 01 83 80 
EPOST: booking@stmu.no

ÅPNINGSTIDER SOMMER 2021:
24. juni – 9. august

TIRSDAG – SØNDAG 
kl. 11:00 – 17:00 – Gratis inngang

MANDAGER 
stengt

Foto: Alvin Jensvold

Foto: Harriet M. Olsen/Sør-Troms Museum

http://stmu.no/Regionmuseet/Index/10
mailto:booking@stmu.no
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I Salangen var det skikkelig Klondyke i årene 
19071912. Restene av eventyret, det gamle 
Salangsverket, står i dag på en odde innerst 
i Salangen. Her kan du gå gjennom ei kultur
minneløype i trolsk natur og se de høyreiste 
konstruksjonene.

I veggene sitter også minnene om et «Klon
dyke» med kaotisk tilstrømming av arbeidsfolk 
og katastrofepreget uttømming. Salangsverket 
ble etablert etter at de fant jernmalm ved 
Storhaugen, et fjellområde 78 km nordøst for 
Salangsverket. Utskipinga av malm begynte i 
1910 etter bare tre års anleggstid, men allerede 
i 1912 var det definitivt slutt på virksomheten 
ved Salangsverket.

Salangsverket  
og Storhaugen

Fri entré
Utendørsmuseum i Salangen.  
Sør-Troms Museum tilbyr guide  
dersom ønskelig.

TELEFON: Sentralbord, 77 01 83 80 
EPOST: booking@stmu.no

Foto: Harriet M. Olsen/Sør-Troms Museum

Foto: Harriet M. Olsen/Sør-Troms Museum

Foto: 30-trimmen

mailto:booking@stmu.no
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Salangen og Lavangen er et paradis for folk som bruker 
emneknaggen #liveterbestute på sosiale medier. 
Kommunene har gått sammen om et flott tilbud, 
30trimmen. Her står folkehelsa i fokus, og turene er 
fra 500 meter til skikkelig heftige toppturer. De aller 
høyeste toppene er Spanstinden, med 1457 meter,  og 
Løksetinden med sine 1237 moh. Mange av løypene er 
også lavterskeltilbud, slik at alle kan være med. Se egen 
sak om toppturer. 

Dette fellesprosjektet er veldig populært blant 
innbyggerne, men gjester og besøkende er hjertelig 
velkomne til å prøve turløypene. Samtlige trimløyper 
er godt tilrettelagt, skiltet og merket. 30trimmen har 

egen facebookgruppe «30trimmen;  
Salangen og Lavangen», og egen hjemmeside,  
www.trimpoeng.no/i/30trimmen/ og her står alt du 
trenger å vite. Alle som vil, kan melde seg på og delta 
i konkurransen ved å samle poeng frem til 31.10.2021. 
For eksempel gir en lett tur 2 poeng, mens du får 
godskrevet inntil 20 poeng for en krevende tur. Voksne 
med minst 60 poeng og barn med minst 30 poeng får 
premie.

30trimmen drives av Folkehelsekoordinatoren i 
Salangen, Lavangen Fjellvandrerlag, Øvre Salangen IL, 
Salangen IF Trim og Salangen IF Ski. 

30-trimmen – frisk fjelluft

Alle foto: 30-trimmen

Idyllisk ved Sommarsetvatnet Storslått utsikt fra Løksetinden
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Utvalgte toppturer

Løksetinden
Krevende tur som kun anbefales som sommertur.

Lengde: ca 6 km 
Tid: 6,5 timer t/r 
Moh: 1237 

Startpunkt: Løksa, høyeste punkt på riksveien. Ta av i Løkse-
botn og kjør utover mot Mjøsundet. Rett etter du har passert 
avkjøring til Løksa ligger startpunktet.

KulTur Høgda rundt på sykkel 
søndag 19. september 
En sykkeltur rundt Høgda som arrangeres kun denne dagen.  

Lengde: 20 km 
Tid: 3 timer 
Moh: 270 

Startpunkt: Ved Lundbrygga på Sjøvegan. Følg vei 851 mot  
Setermoen til Høylund. Ta kommunal veg opp mot Bekkebotn 
frem til krysset ved fylkesvei Skårvika - Bekkebotn ved krysset 
inn til Fjellstad. Sykle ned til Solbakken og besøk gammelskolen. 
Sykle tilbake mot Seljeskogen og Skårvika. Stopp ved Åeng og 
besøk Gorsas gammen. Sykle herfra videre til RV 84 i Skårvika  
og følge RV 84 tilbake til Lundbrygga i Sjøvegan sentrum. 

Reitetindan
Krevende tur. Den siste km opp til varden er noe bratt, men 
ingen klatring.

Lengde: 6,8 km 
Tid: 7,5 timer t/r 
Moh: 1065

Startpunkt: Håkavika. Ta av RV84 ved krysset til Lavangsnes 
på Laberg i Salangen. Følg så veien mot Lavangsnes i ca 12 
km til du kommer til bygda Håkavik. Parkeringsmulighet ved 
naustene på høyre side av veien.

Uvttag
Deler av turen går langs traktorvei. Tidvis bratt. 

Lengde: ca 7 km 
Tid: 5,5 timer t/r 
Moh: 800 

Startpunkt: Tverseth. Kjør 12 km fra Sjøvegankrysset mot 
Setermoen, og ta av til Tverseth. Kjør hele veien opp og  
parker på parkeringplass (ikke på bygdetunet).

Foto: Tor-Arne Chruickshank

Foto: facebooksiden gå, jogge og sykle stier i Salangen

Foto: 30-trimmen

Foto: Tor-Arne Chruickshank
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Ta sykkelen ut i naturen

Du kan nyte fantastisk utsikt og variert terreng i 
Salangen. Mulighetene er mange for de som elsker 
terrengsykling og som ønsker å følge trygge og 
 oppmerkede stier. 

Stisykling er en stadig voksende aktivitet og en 
aktivi tet som passer for alle som trives på et sykkelsete. 
Her kan du utfordre både kondisjon og ferdigheter, alt 
du trenger er en terrengsykkel og en sti å sykle på. 

Kartet viser en oversikt over merkede løyper. 
Ta kontakt med kulturkontoret i Salangen for mer 
 informasjon om de ulike mulighetene.

Stivettregler for sykling i naturen:

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller  ulempe 

for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til 
høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer 
andre på en smal sti.

5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter 
til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter 
perioder med mye nedbør.

7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vann
dammer eller hindringer.

8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke 
dannes dype spor.

9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som 

sykler oppover forkjørsrett.

Ta beina fatt

En tur ut i naturen i Salangen kan være avslappende 
og overkommelig for hele familien. Selv på korte turer 
kan utsikten være storslått, og du kan se langt utover 
fjorden. Samtidig er det mange muligheter til å ta fatt 
på kraftige motbakker og høyder over 1.000 meter. 

Kartet viser en oversikt over stier med godkjent 
merking. Ta kontakt med kulturkontoret i Salangen for 
mer informasjon om de ulike mulighetene.

Tur- og sykkelstier  
i Salangen

Foto: Tor-Arne Chruickshank

Foto: 30-trimmen
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På Salangsverket og Storhaugen blir det 
internasjonal kunst, Salangen Biennale 
2021. Lavangsnes Wunderkammer i 
 samarbeid med Ann-Lisbeth Stiberg  
inviterer til utendørs kunstutstilling,  
11. – 13. juni. 
17 kunstnere stiller ut i ruinene til Salangsverket, 
fra fjellet ned til havet. Initiativtakerne lover rom 
for dialog og kontemplasjon, enten det er foran et 
maleri, eller over en kopp kaffe og en vaffel med 
syltetøy og rømme. 

Lavangsnes Wunderkammer

I enden av en 25km lang blindvei, forbi Garsnes, et 
stykke utover Astafjorden, til du kommer til innløpet 
av Lavangen, der ligger den gamle skolen.  Her 
organiserer Selma Köchling og Vidar Laksfors ut
stillinger med forskjellige kunstnere. På utstillinger 
serveres det kaffe og vafler og man kan delta på 
kunstlotteri. I andre etasje av den gamle skolen har 
kunstnerne sitt atelier hvor de gjerne tar imot besøk 
mellom utstillingene.

Til Lavangsnes inviteres gjestende kunstnere, som 
bor og jobber der i perioder. Oppholdene resulterer 
i kunstutstillinger eller en ny skulptur til skulptur
parken.

Internasjonal kunst i ruinene

HJEMMESIDE: www.wunderkammer.no 
Facebook.com/wunderkammer.no 
(eller skriv @wunderkammer.no i søkefeltet)

Foto: Lavangsnes Wunderkammer

Foto: Lavangsnes Wunderkammer

http://www.wunderkammer.no
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Arbeidsgruppa er i full gang med planleggingen, og 
det meste av programmet skal være på plass i løpet 
av juni.

Fest i Kulturhuset

Den store «Oktoberfesten» blir i år arrangert i Kul
turhuset. På scenen stiller Salangen Musikkforening 
og en rekke andre dyktige musikere. Her blir det ølfes
tivalstemning og folk oppfordres til å kle seg i antrekk 
som passer anledningen. Maxi Pyroteam er landskjent 
for sine spektakulære fargelegginger av kveldshimmel
en, og sørger også i år for et feiende flott fyrverkeri.

Vekst og bolyst

Målet er å skape møteplasser og engasjement mellom 
mennesker. Det skal være en plass folk kan møtes for 
å ha det artig og få positive opplevelser. Det er også et 
poeng at gode opplevelser og aktiviteter fører til bolyst 
og samhold i Sjøvegan. Derfor legges det opp til mange 
ulike arrangement. 

Her er noe av det som planlegges:

• «Oktoberfest» lørdag 18.9
• Aktiviteter for store og små i Trollstien
• Spesialquiz på Maloneys Pub
• Guiding i ruinene på Salangsverket. Viseklubben 

deltar. Arr. Sør Troms  Museum
• Utstillinger på Lundbrygga
• KulTur, Sykkeltur Høgda rundt. Her kan du stoppe i 

Åmo og besøke Gorsasgammen, samt gjøre et besøk 
på Skolen i Bekkebotn. Begge plassene vil det være 
servering av drikke og noe å spise. Deltakelse gir 
poeng i 30trimmen.

• Åpent museum m/kafe på Solbakken

«Livate daga» er et samarbeid mellom Salangen 
kommune, Øvre Salangen Grendelag, Salangen Musik
kforening, Sør Troms Museum, Salangen Nærings
forening og frivillige lag og foreninger.

Livate daga 2021 SALANGEN
13. - 19. SEPTEMBER

OKTOBERFEST I KULTURHUSET
AKTIVITETER FOR STORE OG SMÅ

GUIDING PÅ SALANGSVERKET
KulTur, SYKKELTUR HØGDA RUNDT

TUR TIL STORHAUGEN
UTSTILLINGER

Oktoberfest i september:
Bierstube, Jodling,

Spesial-Quiz, Musikk,
Fyrverkeri

Oktoberfest i september:
Bierstube, Jodling,

Spesial-Quiz, Musikk,
Fyrverkeri

detaljert program 

kommer

Markerer 200 år i Bekkebotn

I høst skal det også markeres at det er 200 år 
siden de første bosetterne kom til Bekkebotn. 
Markeringa er den 15. august.

Program for dagen:

• 11:00 Utegudstjeneste og tale for dagen ved bauta på 
Solbakken.

• Salangen musikkforening spiller.
• Dagen fortsetter ved grendehuset med salg av rømme

grøt, lapskaus og kaker.
• Bygdemuseet vil være åpent med guide.
• Dagen avsluttes med loddtrekning ca kl 16.

De første som kom til Solbakken 15.august 1821, var John Ottesen fra 
Strokkenes f. 1797 og Martinus Kristensen fra Laberg. Før den tid, brukte sven-
ske flyttsamer området som sommerbeite for sin reinflokk. Bildet er av minnest-
einen som er reist til minne om de første bosetterne. 

I september er det igjen klart for Livate 
daga i Salangen. Tilbakemeldingene 
etter suksessen i 2019 forteller at dette 
er noe folk vil ha mer av. I fjor ble det 
meste rammet av covid-19, men i år er 
håpet at arrangementene skal gå som 
planlagt.
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Garsnes Brygge:  
Kveite fra Mjøsundet
Restauranten på Garsnes er kjent for å 
ha god mat. Kokken Thorir fra Island har 
vært fast på Garsnes siden 2009/10, og 
han liker å variere menyen, fra det ypper
ste av lokale råvarer til de internasjonale 
klassikerne. Ytrefilet av rein og kveite fra 
Mjøsundet er noen av de lokale «bestsel
gerne», mens klassikerne består av pasta, 
biff, BBQ m.m.

www.garsnes.no
RESTAURANT OG RESEPSJON:
EPOST: post@garsnes.no 
TELEFON: +47 402 10 918
FACEBOOK: Garsnes Brygge

Mazhar Mathus

På Mazhars Mathus kan du få mat for enhver 
smak. Stedet har gått fra kun å ha grilltilbud til 
å være fullverdig restaurant. Mazhar har åpent 
alle dager, og menyen varierer etter hvilken 
dag du kommer innom: Fra stort kakebord 
på lørdager til pizzabuffet på fredager. Midt 
på dagen er det lekre lunsjretter som gjelder. 
Mathuset har alle rettigheter, så gjestene kan 
fortsette kvelden etter restaurantbesøket. 

Kjøkkenet er oppgradert, så Mazhar tilbyr 
også catering.

TELEFON: 77 17 16 10
ADRESSE: Kongsveien 81, 9350 Sjøvegan
FACEBOOK: Mazhar Mathus

Elvelund Camping 

Middag på Elvelund er en kjent sak for mange 
Salangsværinger. På campingen serveres det skikkelig 
husmannskost til middag, eller enklere retter om du 
ønsker det. Kafeen er populær både blant innbyggere 
og campinggjester. Her kan man nyte utsikten utover 
fjorden og kose seg med kaffe, kaker eller middag. 

www.elvelund-camping.no
TELEFON: 77 17 18 88 / 90 77 39 87
EPOST: post@elvelund-camping.no
FACEBOOK: https://www.facebook.com/elvelundcamping/

Foto: Garsnes Brygge

Begge foto: Elvelund Camping

Foto: Mazhar Mathus

http://www.garsnes.no
http://www.elvelund-camping.no
https://www.facebook.com/elvelundcamping/
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Samisk på frokostbordet

Fjellkysten Gjestehus har tatt i bruk gamle samiske mat
tradisjoner på frokostbordet. En av Fjellkystens venner, 
Arild, har etablert eget røykeri på gjestehuset. Her følger 
han en gammel samisk tradisjonsoppskrift, og lager, ifølge 
de som har smakt, verdens beste røykalaks. Dette er meget 
populært blant gjestene, særlig de utenlandske. Laksen 
selges også over disk.

Det varierte frokosttilbudet utvides stadig. Stikkord er 
skandinavisk håndverk og lidenskap for mat, under mottoet 
«All mat vi lager, er mat vi elsker».

Kåre Maloney  
– retro i særklasse
På Sjøvegan kan du oppleve en kaffebar med sjel. Når du 
går inn døra der, er du plutselig tilbake til 50årene. Kåre 
Maloney har gjennomført retrostilen 100%, og det er stor 
sjanse for en nostalgitrip under et besøk her.

Kafeen er åpen tirsdag – fredag fra kl. 10  15, og lørdag 11 – 
15. Her kan du nyte alle sorter kvalitetskaffe, med kanelsnur
rer og annen fersk bakst til. Store nystekte vafler er alltid på 
menyen – et måltid i seg selv. I tillegg kan du få fersk påsmurt 
lunsj, kafeens olivenbrød med ulike smaksvarianter har blitt 
en klassiker.

I tillegg til å være kaffebar, er Kåre Maloney også bruktbu
tikk – så her kan du kombinere kaffekosen med et skikkelig 
bruktvarp. I sommer har driverne fått drahjelp av en familie 
fra SørAfrika, så her er det kultur og språkutveksling i 
skjønn forening velkommen innom for en annerledes 
kafeopplevelse!

Salangen Thai  
Takeaway
Salangen Thai Takeaway er en liten koselig 
familietakeaway i hjertet av Sjøvegan. Her 
tilbys også glutenfri mat, vegetar og vegan 
retter. På takeawayen brukes ikke melke 
eller meieriprodukter, kun kokosmelk. Dette 
gjøres for å beholde de autentiske og origi
nale thailandske smakene til enhver rett. 

Dette er mat fra hjertet, med enkle og rene 
ingredienser. Thaimaten er svært smakfull, 
og du kan oppleve at det kan smake surt, salt, 
sterkt og søtt – samtidig!

EPOST: salangenthaitakeaway@hotmail.com
Kongsveien 80, Sjøvegan
TELEFON: 455 07 488

Fjellkysten Gjestehus

ADRESSE: Kongsveien 78, 9350 Sjøvegan 
TELEFON: 474 18 385
FACEBOOK: Kåre Maloney

Foto: Fjellkysten

Foto: Salangen Thai Takeaway

Begge foto: Kåre Maloney

mailto:salangenthaitakeaway@hotmail.com
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Maloneys pub

Maloneys Pub er et veletablert kultur- og 
utelivstilbud på Lundbrygga på Sjøvegan.

Puben drives på dugnad av Salangen Øl og Spaserforen
ing. Her kan du delta i quiz, oppleve konserter og andre 
kulturarrangement, eller ta en helt vanlig pubkveld. 
 Stedet innbyr til god stemning, fulle glass og trivelige 
folk!

I sommer har Maloneys Pub flere pubkvelder, quiz og 
live musikk på plakaten, alt innenfor de begrensninger 
som følger av regelverket for smittevern. Det er også 
mulig å leie puben til arrangement, med eller uten 
servering av mat og drikke. Ta kontakt på epost eller på 
facebook.

Lundbrygga, Sjøvegan sentrum
EPOST: spaserforeninga@gmail.com
FACEBOOK: Maloneys Pub

Hvis reima ryker

Hjullager, bremseskiver og viftereim kan fort høre sommeren 
til, hvis du har gått glipp av en service på bilen før ferien 
 setter inn. Dette er de vanligste krisereparasjonene YX 
Sjøvegan får inn fra sommertrafikken. Daglig leder Brynjar 
Johnsen kan skilte med nyrenovert verkstedhall for de som 
trenger bremsetester, 4hjulskontroll, feilkodediagnoser, 
service eller registerreimskift på de aller fleste biler. 

EUkontroll eller en generell sjekk på bilen kan være en 
god ide før du legger ut på langtur, men dette må bestilles på 
forhånd. 

Full shining av bilen gjøres raskt og effektivt i den splitter 
nye vaskehallen på Strandveien. 

YX Sjøvegan tilbyr også bensin og dieselfylling for 
 båtfolket, samt fylling av ferskvann. 

Kontakt stasjonen for bruk av Sjøvegan Marina og for  
bruk av båtutsett.

YX Sjøvegan
Strandveien 9
TELEFON: 77 17 17 50
FACEBOOK: YX Sjøvegan

Foto: Andreas Bay

Foto: Hans Sverre Woll

mailto:spaserforeninga@gmail.com
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Båtcamp i sentrum  
av Sjøvegan
Det er gratis båtcamp ved gjestebrygga i sentrum 
av Sjøvegan. Godt skjermet inne i moloen ligger 
flytebrygga til Sjøvegan Båtcamp. 

Med plassering midt i sentrum, er det gå avstand 
til alle de tilbudene og butikkene du trenger for et 
hyggelig opphold i Salangen.

Her er det gratis å ligge med båten i inntil fire 
døgn. Trenger du strøm, koster det kr. 50, per 
døgn. 

SE FACEBOOK: Sjøvegan Båt Camp
MOBIL: 913 81 898

Sjøvegan Bobilcamp

Sjøvegan Bobilcamp er et populært reisemål for bobilturister 
hele året. Området ligger like ved bensinstasjonen, og er 
ryddet og klargjort for bobiler, med tømmeplass, vannfylling 
og renovasjon. Det er plass til 40 bobiler på området.

Det koster 150 kr døgnet å bo på bobilcampen, strøm 
inkludert, og betalinga ordnes på bensinstasjonen. En ekstra 
bonus er den nydelige utsikten ut over Sagfjorden!

TELEFON YX Sjøvegan: 77 17 17 50
ADRESSE: Strandveien 9, 9350 Sjøvegan
FACEBOOK: YX Sjøvegan

Kontakt  
Sjøvegan Båtcamp 

for avtale om  
lengre liggetid  
enn fire døgn.

Foto: Sjøvegan Båtcamp

Foto: Christer Møller
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Elvelund  
– camping i særklasse
Norges beste sjørøye, den fisker du når du vasser ut i Sagelva 
rett fra campingplassen. Hvis du har fiskelykken med deg. 
Rekorden så langt er en 8 kilos ørret. Hvert år fylles Elvelund 
Camping opp av fiskeglade folk som gladelig tilbringer time 
etter time uti elva. Campingplassen har sesongåpent fra 1. 
juni til 15. september, og har plass til 70 campingvogner. I 
tillegg har de 4 hytter, 2 rom og det er teltplass. Gjestene har 
kjøkken, vaskerom, tørkebu og fryseboks til disposisjon.

Mange kommer igjen år etter år, og siden campingen nå er 
inne i sitt 31. år, er både barn og barnebarn av de første camp
erne på plass. Elvelund Camping har nemlig rykte på seg for å 
være et spesielt trivelig sted.

Innehaverne driver også en populær kafe, der både innbyg
gerne og campinggjestene kan kose seg med kaffe, kaker og 
middag. Rundt campingen er det flere fine turstier, og like 
bortenfor kan du kose deg på badestranda. Vil du ut på havet, 
kan du leie kajakk eller båt og ta en tur ut på fjorden i magisk 
midnattssol.  Fjellkysten Gjestehus

Fjellkysten Gjestehus i Lavangen er et orden
tlig vikingehus i det som Snorre kalte «Tore 
Hunds rike». Inspirert av gammel byggeskikk 
er huset halvveis nedgravd som ei gamme, 
med torv på taket. Dette gjør at gjestene får 
en helt spesiell opplevelse av stillhet når de 
bor her. Gjestehuset har 28 rom, og 16 av dem 
har egne minikjøkken. 

Blant aktivitetene de tilbyr, har de flere 
flotte vandreruter med utgangspunkt fra 
Fjellkysten. Du kan velge fra lette kulturstier 
til de mer krevende rutene, og det fins mange 
fine utkikksposter og gapahuker underveis. 

Helt spesielt er de såkalte «oppmarsjru
tene», altså de rutene soldatene gikk til 
fots under 2. verdenskrig til kampene på 
Lapphaugen. Mange av Fjellkystens gjester 
forteller faktisk at «vi vil gå den ruta som 
oldefar fortalte om». Også disse rutene fra 
krigens dager er merket og tilrettelagt. 

De tilbyr også guidede grotteturer til noen 
av kalksteinsgrottene i området – en perfekt 
utflukt for hele familien.

Vil du ha en liten smak av golf ? Fjellkysten 
har laget en golfbane der du ikke trenger 
«grønnkort» for å spille og folk kan prøve 
sporten, uten spesielle forutsetninger.

www.elvelund-camping.no
TELEFON: 77 17 18 88 / 90 77 39 87
EPOST: post@elvelund-camping.no

www.fjellkysten.no
TELEFON: 479 24 792
EPOST: post@fjellkysten.no
ADRESSE: Soløyveien 190,  
9357 Tennevoll
FACEBOOK: Fjellkysten Gjestehus

Begge foto: Elvelund Camping

Foto: Fjellkysten

http://www.elvelund-camping.no
http://www.fjellkysten.no
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Garsnes Brygge:  
En nordnorsk perle
Garsnes Brygge består av 2 rorbuer, 
6 leiligheter, marina, fiskeplass 
og restaurant. Bor du her, kan du 
nyte den fantastiske utsikten over 
Sagfjorden. Garsnes ligger langs en 
liten enfeltsvei ved kanten av havet, 
6 km fra Sjøvegan sentrum, og er 
omgitt av natur. Du kan leie både båt 
og sykkel for å komme deg rundt, eller 
la deg synke ned i den store jacuzzien. 
Har du lyst å prøve fiskelykken fra 
land, kan Garsnes by på en splitter 
ny fiskeplass på yttersida av moloen. 
Restauranten på Garsnes er kjent for å 
ha god mat.

www.garsnes.no
Restaurant og resepsjon:
EPOST: post@garsnes.no 
TELEFON: +47 402 10 918
FACEBOOK: Garsnes Brygge

Teltplass midt i 
sentrum
Georghagen ligger rett ved 
siden av Strandsenteret på 
Sjøvegan. Her er det mulig å leie 
teltplass og samtidig være rett 
ved siden av butikker og andre 
tilbud i sentrum. 

Georghagen er, naturlig nok, 
i hagen til Georgs Hus. Dette er 
et hvitmalt eldre og ærverdig 
hus som var typisk for bosetting 
langs kysten av NordNorge. 
Den store hagen strekker 
seg ned til sjøen og Sjøvegan 
 Marina. Dusj og vaskemaskin er 
tilgjengelig på Elvelund Camp
ing, cirka 1 km fra Georghagen. 

KONTAKT: Elvelund Camping
TELEFON: 77 17 18 88 / 90 77 39 87

Alle er velkommen til å oppleve 
Salangen i sommer!

Foto: Garsnes Brygge

Foto: Tor-Arne Chruickshank

http://www.garsnes.no


ANITAS BLOMSTER 
– Blomster og interiør

APOTEK 1 SJØVEIEN

ASTAFJORD TANNKLINIKK

BYGGTORGET 

EXTRA SJØVEGAN

ELVELUND CAMPING  
– Kafé. Salg av fiskekort til vassdragene i Salangen

FELLESKJØPET

FORDSENTERET INDLANDET AUTO  
– Nye og brukte biler, deler og tilbehør,  
samt verkstedtjenester 

GARSNES BRYGGE  
– Restaurant, rorbuanlegg, gjestebrygge,  
fiskebrygge, campingområde

HELSESENTER, LEGEKONTOR,  
TANNHELSETJENESTE

KLEO  
– Klær og tIlbehør til damer og herrer

KLIPPEKARI

KÅRE MALONEY  
– Kafé og bruktbutikk med bakst,  
store nystekte vafler og alle typer kaffe 

MALONEY PUB 
Dugnadspub med quiz og kulturarrangement

MAST FRISØR

MAXI MILJØ  
– «Altmuligbutikk» og leker. Her kan du finne det meste

MAXI TRENINGSSENTER

MAZHARS MATHUS

OUTPOST  
Strikkegarn og reparasjon av mobiler

SALANGEN DROSJESENTRAL

SALANGEN NYHETER  
– Nettavis. Fokus på små og positive nyheter fra  
kommunene Salangen, Lavangen og Ibestad

SALONG LILLENG

SPORT 1 SJØVEGAN

SYNSAM

SØR-TROMS MUSEUM, REGIONMUSEUM

VETERINÆRSENTER

VINMONOPOLET 
– Åpent onsdag – lørdag

YX  
– Drivstoff og godkjent bilverksted.  
Brygge for tanking av båter

Z-INTERIØR  
– Alt du trenger for å skape DITT hjem

Butikker og tjenester 
i Salangen

LilleVerket

På Salangsverket finner du LilleVerket. Et håndverks
utsalg og kafé tilknyttet det gamle industrieventyret fra 
begynnelsen av 1900tallet. Over 600 mennesker hadde 
sin arbeidsplass her. Det vokste fram et sentrum med 
kaféer, frisør og butikker. I dag er området et frilufts
museum hvor man kan la seg fascinere av de ruvende 
ruinene etter en storslått industrisatsing.

LilleVerket har åpent søndager 12.0017.00.  
Guide kan avtales på forhånd for uansett dag.

KONTAKT: 414 10 602

På LilleVerket er det også mulig å kjøpe lokal kunsthåndverk. Foto: Ragnhild Fjeldstad
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