
Båtsfjord har vært gjennom en industriell vanske-
lig periode, noe som blant annet førte til industri-
nedleggelse, arbeidsledighet og en viss frustra-
sjon. Nå er optimismen vendt tilbake, takket være
et målrettet omstillingsarbeid, gjennom samspill
mellom industriledere, gründere og det offentlige.

I denne Båtsfjord-avisa presenteres blant annet
noen av mange suksesshistorier - og om kvinner
som kan og vil. 

Fiskerihovedstaden

Båtsfjord

Full ordrebok

Størst i emballasjeGode utsikter

Jubilanten Eneste i Finnmark

Tøft marked
Fiskerihovedstaden Båts-
fjord har et næringsliv med
krefter til å møte fremtidens
utfordringer, ikke minst for-
di vi her i kommunen har en
enestående industrikompet-
ansekompetanse, sier ord-
fører i Båtsfjord kommune
Frank Bakke Jensen.

Tor-Inge Haugsnes

Trond Henriksen Jan Eirik Grønberg

Andor Kristiansen

Jan Arnulf Grefstad 

Kai Karstensen Mulighetens
Båtsfjord

Kvinnovasjon
I Båtsfjord har Linken Næringshage siden våren 2008 hatt et Kvinnova-
sjon-program, støttet av blant andre SIVA (Selskap for industrivekst). Tre
kvinnelige gründere er med i opplegget som i prinsippet avsluttes våren
2009.

- Vi har fått verdifull hjelp gjennom kvinnovasjons-prosjektet, sier Line
Leistad (t.v.)  Tone Pedersen og Gunn Marit Nilsen (t.h.)
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Det at majoriteten av våre
innbyggere har tro på
fremtiden for Båtsfjord-

samfunnet, er avgjørende for at vi
skal lykkes med å skape det gode
liv på Finnmarkskysten. 

Fremtidstro skapes av gode his-
torier som synliggjør muligheter.
Dette bilaget er et forsøk på å for-
telle litt om hva som skjer i et all-
sidig og aktivt næringsliv. Målet
er også at vi fire ganger i året skal
klare å gi ut et lignende informa-
sjonsbilag om Båtsfjord.

De fleste av oss stiller flere krav
til en arbeidsplass. Den bør blant
annet være sikker, gi et anstendig
utkomme og ha muligheter for

personlig utvikling. Utvikling
både i form av økt kompetanse og
karrieremuligheter. 

Reportasjene i dette bilaget gir
eksempler fra tradisjonelle bedrif-
ter som har maktet å endrer seg og
ekspandere i nye retninger. 

Båtsfjordavisa presenterer også
unge kvinner som har starter opp
sin egen bedrift, basert på gode
ideer og et ønske om å skape sin
egen arbeidsplass.

Fiskerihovedstaden Båtsfjord
har et næringsliv med krefter til å
møte fremtidens utfordringer,
ikke minst fordi vi her i kommu-
nen har en enestående kompetan-
se. Vi har også leverandørbedrif-

ter med ledere og ansatte som be-
sitter evnen til nytenkning og
kompetanse til å gjennomføre det
de setter seg som mål.

Opp gjennom årene har Båts-
fjord-miljøet opparbeidet seg eks-
terne nettverk og kompetanse som
muliggjør å nå vårt mål; et moder-
ne og ledende samfunn, ikke
minst innen industri og handel.  

Vår egen treårige videregående
skole har vært av uvurderlig be-
tydning. Et kompetansesenter i
Båtsfjord - som muliggjør et ut-
danningsløft for alle som måtte
ønsker det - er vår neste store opp-
gave. 

En av de store utfordringene vi

nå står ovenfor, i tillegg til å få be-
holde vår fullverdige videregå-
ende skole, er å vise alle hvilke
karrieremuligheter det finnes her
i Båtsfjord. Det må legges til ret-
te slik at flest mulig av vår egen
ungdom kan skaffe seg den ar-
beidsplassen de ønsker seg etter
endt utdanning, i sin hjemkom-
mune. 

Jeg er viss på at vi kommer til å
lykkes med det også.

Så vil jeg benytte anledningen til
å ønske dere alle 
GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Frank Bakke Jensen
Ordfører Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune er
Norges største fiskevær
og Nordens største fiske-
rihavn. Ligger på nordsi-
den av Varangerhalv-
øya, i Finnmark Fylke

Areal:
1 433,4 kvadratkilometer 

Innbyggere:
2090 innbyggere 
(1. januar 2008) 

Hovednæringen:
Fiske, fiskeforedling og handel 
Severdigheter:
Båtsfjord Kirke: Innviet 20. mai
1971. Kirken har et av Europas
største glassmalerier på 85 m2. 
Syltefjord:
Fraflyttet fiskevær. Severdighe-
ter som lokalhistorisk samling
og Syltefjord kapell. En kan
også finne spor etter gammel
veidekultur (5-6.000 år gam-
mel). På Syltefjord skole kan
man se en lokalhistorisk sam-
ling med redskaper fra blant an-
net jakt og fiske samt en del bla-
der og aviser fra begynnelsen av
1900-tallet. 
Fuglefjell:
Skarvskiten er et lite fuglefjell
som er tilgjengelig til fots. Det
er ca 1 kilometer å gå til fots, og
man kan følge en tursti. 

Syltefjordstauran er et av Nor-
ges største og viktigste fuglefjell
med en rekke fuglearter, blant
annet Havsuler. Fjellet er fredet
som naturreservat. Her finnes
også en koloni på ca. 250 dyr av
den selarten havert. 
Tufter i ytre Syltevika:
Her er det to kirketufter og flere

hustuftegrupper fra middelalde-
ren og nyere tid, samt spor etter
steinalderbosetting. Offerring
ved Syltevikvann: Ca. 7 km.
vest for Hamningberg ligger
Syltefikvann. Der finnes en
gammel samisk offerring. Den
er svakt ovalt formet av natur-
stein, ca 6-7 meter i diameter og
ligger på en strandvoll med fritt
utsyn over Syltevikvann

Mulighetens Båtsfjord

Fakta om Båtsfjord kommune

Ordfører: 
Frank Bakke Jensen
Tlf: 7898 5305/4193 1236
E-post:frank.bakke.jensen@batsfjord.kommune.no
Rådmann: 
Øyvind Hauken
Tlf: 7898 5301/4193 2132
E-post: 
Besøksadresse:
Rådhuset, Hindberggt 18, 
9990 Båtsfjord

Postadresse:
Postboks 610,
9991 Båtsfjord
Telefonnummer
Sentralbord: 78 98 53 00
Telefaks: 78 98 53 10
Helsesenteret: 78 98 54 00
Lege: Tlf.: 113
Brann: Tlf.: 110
Politi: Tlf.: 112
Internettside: WWW.batsfjord.kommune.no

– Vi snur kysten
Utgiver: Båtsfjord kommune v/ordfører Frank Bakke Jensen
Koordinering/tilrettelegging: Linken Næringshage
Redaksjonelt: Bjørn Hildonen, Inge Wahl (foto)
Layout: Sixtein Larsson
Grafisk produksjon/trykk/distribusjon: Dagbladet Finnmarken
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– Det legges opp til at be-
folkningen i Båtsfjord nes-
te år ikke oppleve noen
avgiftsøkninger, sier ord-
fører Frank Bakke Jensen.

Han legger til at kommunen også
neste år må forholde seg til stram-
me økonomiske rammer, uten at
det vil få store konsekvenser.

Oppvekstsenter
Kommunens budsjett ligger på
rundt 120 millioner kroner. For
øvrig er lånegjelden tilsvarende
stor.

- Vi har de siste årene gjort store
investeringer til vann- og avløps-
formål. I tillegg er det i flere år
foretatt gangske omfattende arbei-
der i fornyelse av sentrum. Ser vi
litt framover skal kommunen nå
føre undervisning og helse- og om-
sorg høyt på prioriteringslisten.
Blant annet ønsker vi å få en utred-
ning om Nordskog skole kan byg-
ges om til et moderne oppvekstsen-
ter. I dag har vi to barnehager.
Enten må de renoveres og pusses
opp, eller vi kan flytte begge bar-
nehagene til et nytt oppvekststen-
der. Kanskje det siste vil være det
beste. Det arbeides også med pla-
ner om at vi ved oppvekstsenteret
også kan gir undervisning til før-
steklassingene. Blir oppvekstsente-
ret realisert går vi en felles grunn-
skole, fra 2. – 10. klasse. Hva det
vil koste er usikker, men det må
drøftes grundig om en slik løsning
på sikt er til beste for kommunen,
sier ordføreren.

Når det gjelder sentrumstorget
gjenstår det fortsatt en del arbeider.
Mye taler for at en del av midlene
til torget nå går til nettopp skole-
strukturen, slik at torgplanene ned-
tones noe. Dette i lys av den gene-
relle økonomiske situasjonen til
kommunen.

Må ta til fornuft
- I utgangspunktet er det beregnet
vel 13 millioner kroner til fortsatt
arbeid med torget. Skal vi omgjøre
Nordskog skole til oppvekstsenter
kan de nok dreie seg om investe-
ringer på ca. 30 millioner kroner til
skolene. 

Når det snakkes om skole, må jeg
legge til at fylkeskommunen må ta
til fornuft i forhold til vårt videre-
gående skoletilbud. Egentlig har
fylkespolitikerne ikke et neste for-
nuftig argument til å nedlegge til-
budet vi har. Et annet moment som
har vært lite påaktet i debatten, er
at de over 25 år, og som ønsker å ta
videregående utdanning, har rett til
skoleplass. Det er eksempler her i
Båtsfjord at voksen ungdom bruker
muligheten fordi de slipper å reise
bort. Uten tilbudet vi har fått eta-
blert her i kommunen, hadde de
ikke startet utdanningen. I dag
snakker alle om kompetansehe-
ving. Det kan vi gi. Derfor kan ikke
fylkespolitikerne nå ta fra oss til-
budet, Bakke Jensen.

Omsorgsboliger
Når det gjelder investeringen
innenfor helse- og omsorg er det
planer om å bygge omsorgsboliger,
noe kommunen ikke har i dag.

– Ingen avgiftsøkninger

– Her ønsker vi å gå sammen
med private investorer for å kunne
realisere slike boliger, lokalisert i

nærområdet til sentrum. Det er
flere kommuner i Finnmark som
har realisert bygging av omsorgs-

boliger sammen med private aktø-
rer, med gode resultater. Så får vi
se om det lar seg realisere. Jeg har

stor tro på at vi får finansiert slike
boliger, sier Høyreordføreren.  

Flyktninger
Ordfører Frank Bakke Jensen, som
for øvrig topper Finnmark Høyres
stortingsvalgliste foran valget nes-
te år, sier det også arbeides med å
kunne motta flyktninger.

- Vi arbeider med å ta imot rundt
20 flyktninger. Disse vil kunne in-
tegreres i samfunnet. Det er også
bomuligheter for et slik antall.
Økonomisk vil det være positivt for
kommunen. Men skjer det, må
kommunen nok styrkes på flere
områder, blant annet innenfor Psy-
kiatritjenesten. Det samme gjelder
barnevernet, helsesektoren og PP-
tjensten. Men det er ting vi må
komme nærmere tilbake til, sier
Bakke Jensen.

Optimismen tilbake
Ordføreren i omstillingskommunen
ser lyst på framtiden. Ikke minst
fordi næringslivet går godt, noe
som har ført til en nedgang i ledig-
heten. Ved utgangen av oktober var
den på 5,1 prosent. 

– Omstillingsarbeider går godt og
gir resultater. Så er også optimismen
vendt tilbake, selv om ledigheten
fortsatt er for høy. Og nå venter på
at det blir etablert minst en vindkraft-
park i kommunen, sier en optimis-
tisk ordfører Frank Bakke Jensen.

Ordfører Frank Bakke Jensen sier at båtsfjordingene ikke vil oppleve avgiftsøkninger neste år.

Det er gjort  store investeringer til vann- og avløpsformål de siste årene. I tillegg er det i flere år foretatt
gangske omfattende arbeider i fornyelse av sentrum.

Fredag 12. desember 2008
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Den negative utviklingen på
kysten av Finnmark endte i
2003/2004 med konkurser
i to av fire hjørnesteinsbe-
drifter i Båtsfjord. 
Inntil konkursene hadde alle disse
bedriftene en sysselsetting på til
sammen ca. 450 personer. De to
gjenværende bedrifter har til sam-
men en sysselsetting på rundt 150
personer.

Befolkningsnedgang
Dette har ført til en negativ befolk-
ningsutvikling i Båtsfjord. I peri-
oden fra 2002 (da var innbygger-
tallet 2407), og fram til i dag har
nedgangen vært dramatisk. Ved
inngangen til 2008 hadde Båts-
fjord kommune et innbyggertall på
2090 personer. Det vil si en ned-
gang på hele 317 personer i perio-
den.

I juni 2006 kom Stortingsmel-
ding nr. 21 «Hjarte for heile landet
–  Om distrikts- og regionalpoli-
tikken». I meldingens kapittel 6 re-
degjøres det for særskilt innsats i
de mest utsatte områdene, mulige
tiltak, og hva som kvalifiserer for
de forskjellige tiltakene.

Omstillingskommune
Båtsfjord kommune var i denne
perioden på besøk i flere departe-
ment i Oslo for å opplyse om vår
situasjon uten å få noen lovnader
om hjelp. 

Samtidig jobbet Finnmark fyl-
keskommune med en kartlegging
av kommuner som trengte ekstra-
ordinære tiltak i lys av befolk-
ningsutvikling og arbeidsledighet.
I møter med fylkeskommunen ble
det skissert hvordan omstillingsar-
beidet var organisert med regiona-

le og statlige midler med felles fø-
ringer fra fylkeskommunene.

Båtsfjord kommune ønsket i ut-
gangspunktet å få tiltaksmidler fra
begge nivåene. Dette er da ikke
mulig. Kommunen ville da gå for
statlig omstilling ihht. St. mld.21.
Men fylkeskommunen fikk ikke
gjennomslag da svaret fra KRD
var at Båtsfjord ikke oppfylte kra-
vene til statlig omstilling. Båts-
fjord er nå inne i et fylkeskommu-
nalt omstillingsprogram sammen
med flere kystkommuner i Finn-
mark. 

Tre satsningsområder
Programmet startet formelt høsten
2007 og skal vare ut 2010.

Gjennom strategisk næringsplan
vedtatt av Båtsfjord kommune i
april i år er følgende 3 satsnings-
områder definert for omstillings-
arbeidet
•  Fiskeri 
•  Leverandørindustri
•  Reiseliv og turisme 

Organisering 
Omstillingsarbeidet i Båtsfjord er
organisert som et prosjekt med en
prosjektleder og et prosjektstyre
(omstillingsstyre) utnevnt av kom-
munestyret.

I kommunestyrevedtak av
30.08.07 er Linken Næringshage
AS valg til prosjektleder og føl-
gende er valgt fra sine respektive
organisasjoner til å sitte i omstil-
lingsstyret:
Frank Bakke Jensen, ordfører
Anne Gr. Strandheim, vara-
ordfører
Jan Roger Eriksen, Båtsfjord
Handelsstands Fiskerigruppe
Ronald Wærnes, Linken 
Næringshage
Arild Pedersen, Norges Fiskarlag

I tillegg vil Innovasjon Norge,
Finnmark fylkeskommune og
Båtsfjord kommune kunne stille
med observatører.  

Omstillingsstyret ønsker å leg-
ge hovedvekten på forstudier
(FS) og forprosjekt (FP). Dette
for at omstillingsmidlene skal fun-
gere som et ”katalysator” for å set-
te i gang prosesser som kan føre til
hovedprosjekter/etableringer. 

Finansiering
• FS: støttebeløp – 50% - 100% av
total beløpsgrense på kr.100.000,-

• FP: støttebeløp – inntil 50% av
total beløpsgrense på kr. 250.000,-

Hoverprosjekt: støttebeløp – sym-
bolsk 

Bruk av midlene
Eksempler på hva midlene kan
brukes til er:
• Kompetanseutvikling
• Etablering av ny virksomhet/
utvikling av eksisterende 
virksomheter

• Nettverksbygging mellom 
bedrifter

• Bygdeutviklingsprosjekter
• Administrasjon av omstillings-
organisasjonen

• Konkretisering av krav til 
infrastruktur for 
næringsvirksomhet

• Mobilisering/tiltaksarbeid

Resultater
I 2007 ble 3 prosjekter støttet. Så
langt i 2008 er 24 prosjekter/tiltak
iverksatt.

Kontakt
For ytterligere informasjon kan
Linken Næringshage AS v/Ronny
Isaksen kontaktes på 93286197.

Ronny Isaksen og Morten Andersen i Linken Næringshage har igangsatt et kvinnovasjons-program
som er godt mottatt.

Omstillingsprogrammet
2007-2010

Jan Nylund og Sønner AS
v/Audun Nylund
epost: firmapost@jns.no
tlf: 99271200
Barents Skipsservice AS
v/Bjørn Aarnes
epost: pskips@online.no
tlf: 98214623
TJ Elektro AS
v/Torgeir Jakobsen
epost: post@tjelektro.no
tlf: 90017671
Båtsfjord Bilsenter AS
v/Kjell Magnus Sivertsen
epost: kjelsive@start.no
tlf: 90996386
Båtsfjord Rør AS
v/Jan Eirik Grønberg
epost: gronberg@baatsfjordror.no
tlf: 93012275
Radioservice AS
v/Andor Kristiansen
epost:
andor.kristiansen@mobildata.no
tlf: 94820000
Neptun Rør AS
v/Leif Arne Wahl
epost: 
leif-arne.wahl@neptunror.no
tlf: 97759177
Båtsfjord Laboratorium AS
v/Beate Ryen
epost: baalab@c2i.net
tlf: 45001979
Egnesentralen AS
v/Carl Fredrik Harjo
epost: cfharjo@bluezone.no
tlf: 90962249
OK Kyst-Finnmark
v/Stine Ballovarre
epost: post@ofm-finnmark.no
tlf: 99587155
Ægir AS
v/Trond Åge Tiberg
epost: ta-ti@online.no
tlf: 95974570
Båtsfjord 
Bedriftshelsetjeneste AS
v/Beate Sund
epost:
bedriftshelsetjenesten@epost.no
tlf: 90242446
4 Inventors AS
v/Rolf Libakken
epost: ideopp@online.no
tlf: 93098848
Polar Consulting AS
v/Bjørnar Pedersen
epost: bp@polarconsulting.no
tlf: 95883512
Barents Seafood AS
v/Ronald Wærnes
epost: ronald@barents-seafood.no
tlf: 91712116
Båtsfjord Havn K/F
v/Odd-Jarle Jensen
epost:
havnesjef@batsfjord.havn.no
tlf: 95892790
Bygg- og industriservice AS
v/Trond Henriksen
epost: trond@bise.no
tlf: 95044190
Båtsfjord Regnskapsbyrå AS
v/Tor Åge Sund
epost: r-byra@online.no
tlf: 78983530
Miljøprosess AS
v/Vidar Eriksen
epost: vidar.e@milpro.no
tlf: 41685691
Båtsfjord Reiseservice AS
v/Solfrid Hammer
epost:solfrid.hammer@wideroe.no
tlf: 94885740

Haugsnes Elektro AS
v/Tor-Inge Haugsnes
epost: tih@haugsnes-elektro.no
tlf: 95805230
Båtsfjord Oljeservice AS
v/Håkon Holm
epost: b.o.bfj@online.no
tlf: 90273300
Frivillighetssentralen AS
v/Angelita Robertsen
epost: 
batsfjord.frivillig@c2i.net
tlf: 98846943
Materialhandelen AS
v/Jan Arnulf Grefstad
epost: 
jan.grefstad@materialhandelen.no
tlf: 97706855
Båtsfjord VGS
v/Elin Horn
epost: 
elin.horn@batsfjord.kommune.no
tlf: 98016958
AS Båtsfjordbruket
v/Kjell Olaf Larsen
epost: kjell.olaf.larsen@fishnet.no
tlf: 78985081
Graveservice AS
v/Trond Are Eriksen
epost: trondae@online.no
tlf: 95791260
Aker Seafood AS Båtsfjord
v/Per Gunnar Hansen
epost: per.hansen@akersea.no
tlf: 78985020
Spon Fish ASA
v/Roald Knutsen
epost: roald@sponfish.no
tlf: 47753570
Karstensen Kuldeteknikk AS
v/Kai Karstensen
epost: kuldetek@online.no
tlf: 91763996
Line’s Lighthouse
v/Line Leistad
epost: l_leistad@hotmail.com
tlf: 99587155
Probio Båtsfjord AS
v/Rolf Libakken
epost: rolfl@probio.no
tlf: 93098848
Linken Næringshage AS
v/Ronny Isaksen
epost:ronny@linken-nh.no
tlf: 93286197
Båtsfjord Sentralfryselager AS
v/Per Arvid Richardsen
epost: per.arvid@sentralfrysa.com
tlf: 78985590
HA-TEC
v/Torbjørn Hansen
epost: postmaster@ha-tec.no
tlf: 98291487
Sparebank1 Nord Norge
v/Tom Børje Eriksen
epost: tom.borje.eriksen@snn.no
tlf: 78985000
Avinor Båtsfjord
v/Inge-Vidar Olsen
tlf: 97077356
Skrovnes AS
v/Jan Roger Eriksen
epost: 
jan.roger.skrovnes@fishnet.no
tlf: 92686824

Bedriftene som er nevnt 
i oversikten er medlemmer
av Linken Næringshage 
og/eller Båtsfjord Handelsstands
og Fiskerigruppe.

Bedrifter i Båtsfjord
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Den eldste bedriften i
Båtsfjord er maskinen-
treprenørfirmaet Jan Ny-
lund og Sønner. Firmaet
ble etablert i 1952/53
og har holdt det gående
siden. De siste årene har
firmaet ekspandert kraf-
tig.
Det begynte beskjeden for båtsfjor-
dingen Jan Nylund. Han kjøpte en
lastebil. Og det på et sted som den
gang ikke hadde mange kilometer
vei. Forbindelsen til Tana kom en
del år seinere.

Ny tid
– Den gang var det en rekke fis-
keindustribedrifter her i Båtsfjord.
Samtidig som stadig flere etablerte
seg. Det betydde stor aktivitet
innenfor bygg og anlegg, og beho-
vet for transport var deretter, sier
Jan Steinar Nylund.

Om vinteren var det veivedlike-
hold, i hovedsak brøyting på grus-

Far Jan Nylund og yngste sønn Jan Steinar, bak står sønn og datter Audun og  Jorild.

Eldste bedrift i Båtsfjord

I begynnelsen av julemå-
neden fikk igjen radiolyt-
tere i Båtsfjord sin nærra-
dio. – Linken Radio er
kommet for å bli, med
daglige sendinger.

Dette sier daglig leder for radioen,
Pål Forbergskog. Han og hans stab
har jobbet intenst den siste tiden for
å komme «på lufta», etter at Lin-
ken Radio fikk konsesjon.

Frivillige
- Konsesjonen vi fikk ble egentlig
gitt fra 1. januar 2009, men etter
søknad til Kirke- og undervisnings-
departementet fikk vi anledning til
å starte sendingene en måned tidli-
gere. Dette fordi vi mener det er
viktig å komme «på lufta» før jula,
sier Forbergskog.

Han forteller at radioen drives på
frivillig basis, og at det er en rekke

personer knyttet til radioen. Blant
disse finner vi kommunens prest,
Thomas Kristensen. Han har tidli-
gere drevet København Radio og
hver dag har han et kirkelig inn-
slag, men blant annet andakt.

Også Berlevåg
Linken Radio har også fått konse-
sjon for sendinger til Berlevåg
kommune. 

– Det er ennå ikke klart når vi
kan sende til Berlevåg. Vi mang-
ler nemlig noe utstyr for at lyttere
i den kommunen kan motta våre
signaler. Vi utelukker heller ikke
å opprette avdeling i vår nabo-
kommunen, om det er noen berle-
våginger som kan være interessert
i driften av nærradio, sier For-
bergskog.

Første gang Båtsfjord fikk nær-
radio var i 1987. Da startet Båra
Radio sine lokale sendinger. 

– Den radioen sluttet våren 2005.
Det ble så noen sendinger i jula
2006 før det ble stilt i eteren. Men

nå er vi altså i gang igjen, sier
radiolederen.

Det nye selskapet som nå skal dri-
ve radioen har overtatt utstyrt Båra
benyttet – vederlagsfritt.

Reklame
– Men vi har vært nødt til å inves-
tere i blant annet nytt digitalt utstyr
for om lag 100.000 kroner. Dette er
penger vi blant annet har hentet inn
gjennom salg av andelsbrev. Drif-
ten skal finansieres gjennom rekla-
me og radiobinge, men når det gjel-
der inntektsbringende aktiviteter
må vi forholde oss til det som tilla-
tes i forhold til konsesjonsreglene,
sier Pål Forbergskog.

Linken Radio drives som nevnt
på frivillig basis. Radioen skal
hverdager ha to sendinger fra loka-
let i Hindeberggata 14. Første time-
lange sendingen starter klokken
10.00. Den andre, som presten har
ansvar for, går «på lufta» klokken
12.30. Så blir det repriser utover
ettermiddagen. 

Fram til årsskiftet er sendingene
nærmest som prøvesendinger å reg-
ne. Kjøreplanen vil seinere bli jus-
tert, muligens med flere og lengre

sendinger. For øvrig vil de som stil-
ler radioen på frekvensen til Lin-
ken Radio kunne høre den riksdek-
kende kanalen P 4.

Nærradioen «på lufta»

lagte veier. På 1960-tallet fikk
Båtsfjord veiforbindelse med
resten av fylket, med veien over
Båtsfjordfjellet til Austertana. 

Jan Nylund fikk kontrakter med
Statens vegvesen. Og da det ble
vintervei var det brøyting det hand-
let om i vinterhalvåret. En ny tid
var begynt for lastebileier Jan Ny-
lund.

Så utviklingen
– Det ble anskaffet anleggsmaski-

ner og flere biler. På slutten av
1990-tallet så vi imidlertid hvilken
vei det gikk med tradisjonell laste-
bil- og anleggsdrift. På det tids-
punkt hadde vi to biler. Anleggs-
oppdragene ble færre. Noe måtte
gjøres. Vi fikk kontrakter for lang-
transport. Innledningen til en ny tid
startet, forteller Jan Steinar, som
sammen med broren Audun og de-
res søster Jorild Nylund nå an an-
svar for å drive bedriften.

I dag har firmaet en trailer som

går i fast langtransportrute mellom
Finnmark og Danmark. I tillegg er
det fire trailere som går internt i fyl-
ket, og har transportkontrakt med
blant andre Nord Cargo.

Stor bilpark
– Når det gjelder anleggsvirksom-
het er de fleste oppdragene her i
kommunen. Brøyting har vi ikke
lenger, noe vi ikke lenger heller er
avhengig av, men om vinteren er
det en del snørydding med våre an-

leggsmaskiner, sier Jan Steinar Ny-
lund.

I dag har firmaet 12 ansatte, 10
lastebiler og 7 anleggsmaskiner.
Firmaet har også eget verksted i
Båtsfjord for sin maskinpark. Net-
topp har de fått levert en ny trailer
(MAN) til rundt 1,3 millioner kro-
ner. I tillegg kommer oppbygging-
en av kjøle- og fryseskapene.

Jan Nylund og Sønner AS opp-
setter i dag for henimot 12 millio-
ner kroner.

Pål Forbergskog og hans stab har nå startet sendinger fra Linken Radio.
Foto: Finnmarken

Jan Steinar Nylund.
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– Mens mange installatør-
bedrifter må tære på opp-
samlende reserver i vinter-
månedene, har vi nærmest
full ordrebok fram til påske,
sier daglig leder for Haugs-
nes Elektro AS, Tor-Inge
Haugsnes.

Like etter inngangen til inneværende
måned inngikk bedriften kontrakt
med eierne av sildoljefabrikken i
Vadsø, om drifts- og installasjons-
vedlikeholdet. Kontrakten går fram
til april måned neste år. I Vadsø vil
firmaet plassert to av sine installatø-
rer.

Spisskompetanse
- Vi har spisskompetanse innenfor le-
vering av utstyr, installasjon og ser-
vice, blant annet rettet mot fiskeflå-
ten. Ikke minst setter vi pris på de
russiske trålerne som anløper Båts-
fjord. Her har vi vanligvis ikke instal-

lasjonsarbeider, men utstyrlevering.
Det viser seg at om bord i de russis-
ke trålerne har om bord meget dykti-
ge installasjonsingeniører, sier
Haugsnes.

Til tider har det vært en utfordring
å få ta i fagfolk. For ikke bare må de
kunne sitt yrke, de må også være kre-
ative og oppfinnsomme for å kunne
løse til dels kompliserte oppgaver. 

- Takket være den videregående
skolen her i Båtsfjord har vi fått lær-
linger. Opp gjennom årene har vi to-
talt hatt 15 læringer, sier Haugsnes.

Avtale med Aker
Haugsnes Elektro har også vedlike-
holdsavtale med Aker Seafoods tre
trålere som leverer for anlegget i
Båtsfjord.

- Trålerne benytter oss når de skal
ha utført vedlikehold. Det er nemlig
ikke slik at alt av vedlikehold utføres
i Ålesund. Eksempelvis har vi mye
arbeid mens fartøyene ligger her i
Båtsfjord. Så har vi avtale med Sta-
toilstasjoner i hele Øst-Finnmark,
med Aker Seafoods her i Båtsfjord,
asfalteringsselskaper og Elkem, for å

ha nevn noen. Det har vi klart å få til
fordi vi har den beste spisskompetan-
sen i Øst-Finnmark innenfor vårt om-

råde, sier Tor-Inge Haugsnes.
Da Haugsnes starter i 1993 var de

to ansatte og en omsetning på ca. 1,5

millioner kroner. I dag er det sju fast
tilsatte og omsetninger er mangedo-
blet.

- Vi har spisskompetanse som er etterspurt, sier Tor-Inge Haugsnes.

I år er det 10 år siden
grossistfirmaet Nordic
Emballasje så dagens
lys. Fra Båtsfjord forsy-
ner selskapet bedrifter
og trålere med nødven-
dig emballasje. I Mur-
mansk har selskapet eta-
blert et en-mannskontor. 

Nordic Emballasje har som så
mange andre også opplevd ned-
gangstider. 

Behov for emballasje
–  Bakgrunnen for starten i Båts-
fjord var naturlig. Fiskeindustri-
en har behov for store mengder.
Før vi etablerte oss ble emballa-
sjen hentet sørfra. I Båtsfjord var
det på den tiden fire store filet-
anlegg. Så hvorfor  ikke  etablere
et lager på stedet? Og nå har vi
holdt det gående i 10 år, mye tak-
ket være våre utmerkede ansatte.
Men det var en tung periode da
flere av bedriftene i Båtsfjord
måtte stenge dørene. Dette førte
til at vi fikk relativt store tap de
første årene. Vi ga imidlertid
ikke opp, og er i dag i vekst, sier
daglig leder, Jan Kåre Halsten-

sen, som leder firmaet fra Trond-
heim.

At firmaet har plassert en ansatt
i Murmansk har sammenheng
med den store russiske trålflåten.

- Det er et stort marked i Russ-
land. Og flåten må ha emballasje.
Her er det vi kommer inn. Vår
mann i Murmansk har som oppga-
ve å sørge for at rederiene bruker
vår emballasje, sier Halstensen.

Nordic Emballasje er i dag blant
de ledende leverandører av embal-
lasje i både flåten og industrien.
Derfor har firmaet nå også utvidet
sitt lager i Båtsfjord.

Hurtigruta viktig
- Årsaken til at vi har klart oss så
godt handler om kvalitet, leve-
ringsdyktighet og pris. Nettopp
det at Båtsfjord i dag har to hurti-
gruteanløp i døgnet, om kvelden
både på nord og syd, er helt ideell
for oss. Forsvinner hurtigruta vil
vi få problemer med leveranser. I
verste fall kan de bety nedleggelse
av lageret. Så dramatisk kan det
bli, sier Jan Kåre Halstensen. Den
positive utviklingen har ført til at
Nordic Emballasje har utvidet la-
geret i Båtsfjord fra 1000 til 2000
kvadratmeter. Omsetningen har de
siste årene vist en positiv utvik-
ling. I dag omsetter de fire ansat-
te for 34 millioner kroner. Lagersjef Kjell Tore Tiberg, Jan Arnulf Grefstad og Sjåfør Willy Eilert Økland.

For åtte-ti år siden starter problemer langs kysten av Finnmark. I Båtsfjord fikk nærmest alle fiskeindustribedriftene problemer. 
Flere store bedrifter gikk konkurs. Dette førte til stor arbeidsledighet og frustrasjon i befolkningen. Av sentrale myndigheter 
fikk Båtsfjord status som omstillingskommune. Samtidig startet en rekke bedrifter å se som om etter nye muligheter. Og for flere
av resultatet vært oppsiktsvekkende godt. Isteden for nedbygging har det motsatt skjedd. Bedrifter har funnet nye markeder 
og fått oppsiktsmessige resultater. Vi presentere fem suksessbedrifter med adresse Båtsfjord. 

Full ordrebok

suksessbedrifter i Båtsfjord

Størst i emballasje

5
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For nærmere 30 år siden
startet Kai Karstensen fir-
maet Karstensens Kulde-
teknikk. I dag er firmaet
det eneste i Finnmark som
driver så stort innen kulde-
teknikk.

Det er industrien som på mange må-
ter er «ryggraden» til firmaet. Og
hele landet er i prinsippet nedslags-
felt.

- Vi har faktisk også hatt oppdrag
i Australia. Det var i forbindelse med
oppbyggingen av et fiskeindustrian-
legg at vi fikk oppdraget om levering

og montering av kjøle- og frysanleg-
get til fabrikken. Utviklingen har
vært så positiv at det nå er opprettet
en filial i Trondheim, sier Karsten-
sen.

Før han etablerte sitt eget selskap
jobbet han i Kværner.

- Oppdaget behovet for å spesial-
tjenester, ikke minst til industrien.
Dermed startet jeg beskjedent i 1980.
I dag angrer jeg ikke på den beslut-
ningen om å etablere firmaet her i
Båtsfjord, sier Kai Karstensen.

I tillegg at firmaet monterer og
vedlikeholder utstyr for kjøle og frys
er det også agent for engelsk kjøleut-
styr.

I dag firmaet fire tilsatte og en om-
setning på henimot 15 millioner kro-
ner.

Kai Karstensen i Kulde teknikk.

– De siste årene har vi sett
nødvendigheten av å regne
på oppdrag over hele øst-
fylket. Dette har gitt oss
flere store oppdrag, sier
daglig leder i Bygg- og in-
dustriservice AS i Båtsfjord,
Trond Henriksen.

Nettopp har firmaet avsluttet et om-
fattende arbeid i forbindelse med
vannverket i Vadsø. Båtsfjord-fir-

maet har også hatt ansvar for utbyg-
ging og renovering av rådhuset i
Vadsø. Dette arbeidet er også av-
sluttet.

- Det er et tøft marked vi opererer
i. Men vi har vært konkurransedyktig
og har ekspandert fra etableringen i
1992. Da var vi fire ansatte. Siden har
det bare gått en vei. I dag er det 21
ansatte i firmaet. Årets omsetning
kommer opp i om lag 35 millioner
kroner, sier Henriksen.

Da firmaet startet var det ført og
fremst med henblikk på industrien. I
1999 fikk de godkjenning for offent-
lige bygg, og dermed ble det levert

anbud på interessante offentlige byg-
geprosjekter.

- Vi følger også utviklingen som
skjer i Sør-Varanger og på andre si-
den av grensen. Foreløpig er vi av-
ventende. For øvrig er det også et
problem å få rekruttert dyktige fag-
folk, ikke minst ingeniører. Vi har
for øvrig en ingeniør som av prak-
tiske grunner arbeider fra kontor i
Trondheim. Med dagens teknologi
er det fullt mulig, sier Trond Hen-
riksen.

I Båtsfjord har de blant annet opp-
drag for Aker Seafoods og har ført
opp det nye ØFAS-anlegget.

Trond Henriksen Bygg og Industriservice A/S 

Tøft marked

Eneste 
i Finnmark

– Selv om også vi merker
at folk er forsiktig med ny-
investeringer, er utsiktene
framover, slik jeg vurderer
den, rimelig gode, sier
daglig leder av Båtsfjord
Rør AS, Jan Eirik Grøn-
berg.

Grønberg forteller at firmaet har bra
med oppdrag.  En dag i uken er an-
satte fra firmaet i Berlevåg, der det i
dag ikke er rørleggerfirma lenger.

– Vi har nå etablert et samarbeid
med industrien. Blant annet har vi
oppdrag for Aker Seafoods som nå
utvider. Nettopp er arbeider på
ØFAS-anlegget, Byggmaker og det

nye REMA-bygget i Båtsfjord slutt-
ført. Det har også den siste tiden vært
en del oppdrag på anlegg som driver
med krabbeproduksjon, sier Grøn-
berg.

Båtsfjord Rør, som ble etablert i
1992, er i dag medlem av varme og
bad-kjeden VB. 

– Dette gir oss fordeler, ikke minst
på innkjøpssiden, noe som i neste
omgang kommer kunden til gode. La
meg også nevne at vi har benyttet oss
av kompetansen ved Linken Næ-
ringshage, sier Grønberg som også
er positiv til omstilingsarbeider i regi
av Båtsfjord kommune.

I tillegg til oppdrag i Båtsfjord har
firmaet også oppdrag i nabokommu-
nene. 

Etter en beskjeden start har firma-
et nå seks ansatte og omsetningen er
kommet opp i 7 millioner kroner. Jan Erik og kona Ann Kristin Grønberg.

Gode utsikter
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En av Båtsfjord eldste forret-
ninger, Radioservice AS kan
i disse dager jubilere. For
13. desember er det 35 år
siden Radioservice ble eta-
blert. Det er kun to bedrifter
i Båtsfjord som har lengre
sammenhengende «livsløp».
Det var etter en konkurs i 1973 at Kåre
Bryggari, Jarle Myhr og brødrene Roar
og Andor Kristiansen overtok forret-

ningen. I jubileumsåret er det kun An-
dor som er igjen av gründerne på eier-
siden. Den siste som solgte sin eierdel
var Roar Kristiansen. Han pensjonerte

seg for to år siden. I dag har Andor fått
med seg sin sønn, Freddy, svigerbror
Jonny Marthinussen og Dag Yngve
Øverli på eiersiden.

Skipselektronikk
Som navnet tilsier er det elektronikk
det handler om når navnet Radioser-
vice nevnes. 

- Det startet med skipselektronikk
som hovedområdet. På 1970-tallet var
det stor aktivitet på flåtesiden, med en
stor fremmedflåte i store deler av året.
Båtsfjord hadde mange fiskeindustri-
bedrifter og trafikken på havna var til

Radioservice har innredet en egen møte- og konferanse avdeling for fiskerigruppa.

God Jul
og Godt Nytt År

GOD JUL
og 

GODT NYTT ÅR

Tlf. 78 98 50 80

Ønsker
dere alle 
en 
GOD JUL
og et
GODT
NYTT ÅR

9991 Båtsfjord 9991 Båtsfjord. Tlf. 932 86 197

Ønsker alle 
en God Jul 

og et
Godt 

Nytt År

Jubilanten

et startet med skips-
elektronikk som 
hovedområdet. På
1970-tallet var det

stor aktivitet på flåtesiden,
med en stor fremmedflåte i
store deler av året.

D

Båtsfjord 
Havn K/F

Postboks 74
9991 BÅTSFJORD

Telefon: 78 98 55 10
Telefaks: 78 98 38 60
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I 35 har Andor Kristiansen ønsket kunder velkommen til Radioservice.

tider meget stor. For oss var det et
stort marked for salg og service
innenfor skipeelektronikk. I tillegg
hadde vi selvsagt også produkter som
går under betegnelsen hvitevarer,
kjøleskap, fryseboksen, komfyrer og
kjøkkenutstyr. Og ikke minst brune-
varer som radio, fjernsyn og telefoni,
forteller Andor. 

Nær-TV
På det meste hadde forretningen sju
personer som bare arbeidet med skip-
selektronikk. Når trafikken på havna
ble mindre måtte Radioservice finne
nye forretningsområder. 

- Blant annet startet vi i begyn-
nelsen av1980-tallet  Båtsfjord Nær-
TV. Gjennom sendingene forsøkte vi
å «speile» det positive som skjedde i
Værret. Vi hadde blant annet et ak-
tivt volleballmiljø, og klubben utvik-
let seg til å bli landets beste, med
blant annet spille i Europacupen.
Men etter to-tre år var det slutt. Sam-
tidig, i takt med den teknologiske ut-
vikling, fikk vi et større utvalg innen-
for andre og til dels nye områder. I
dag er vi blant annet knyttet til den
store mobiltelefonkjeden MobilData.
Vi har for øvrig opprettet en Mobil-

Data-avdeling i Kirkenes, sier vete-
ranen Andor Kristiansen, som har
rukket på blir 61 år.

Kjedefordeler
En annen kjede Radioservice er knyt-
tet til er det landsomfattende skipse-
lektroselskap Navy.

- Gjennom kjedene står vi meget
sterk og kan yte den servicen som
forlanges i dag. I tillegg nyter kun-
dene godt av vår tilknytning til kje-
dene, gjennom blant annet gunstige
priser. Men det ingen grunn til å lege
skjul på at konkurransen i dag er me-
get stor. Derfor må vi kunne matche
alle andre, ikke minst på kvalitet, pris
og service. Og nettopp innenfor ser-
vice ønsker vi å være i fremste rek-
ke. Nå har vi også fått en ny «konkur-
rent», nemlig internettbutikker.
Mange kjøper brune- og hvitevarer
på internett fordi prisen kanskje er la-
vere enn det vi kan tilby. Men det er
en hake ved internettsalg; service. Vi
har mange eksempler på at det kom-
mer folk til oss med forespørsel om
vi kan reparere utstyr som er handlet
på internett. Men vi har ikke ansvar
for de som er netthandlere. En annen
ting er at våre butikkpriser ikke avvi-
ker så veldig mye fra nettselskapenes
priser, sier Andor. 

Utvidet
I takt med utviklingen har også
Radioservice måtte utvidet sine loka-
ler. Selve forretningen er opptar et
areal på nærmere 600 kvadratmeter. I
tillegg kommet 270 kvadratmeter
med serviceverkstad, lagerplass og
kontorer.

- Blant våre sju ansatte har vi også
hentet en svært dyktig servicemann
fra Litauen. Vi hadde selvsagt ønsket
at vi kunne rekruttere lokalt til stil-

lingen, men det var ikke folk å opp-
drive. Samtidig må jeg sin at ingen
har angret på den ansettelsen vi gjor-
de, sier Andor Kristiansen.

Mens Radioservice de første årene
omsatte for rundt 4 millioner kroner
har omsetningen de siste årene svingt
mellom 12 og 15 millioner kroner.

Ingen krise
- Mange snakker om finanskrisen og

mindre kjøpekraft. Vi har ikke mer-
ket så veldig mye til den krisen alle
snakker om. Årsaken er nok at indus-

trien her i Båtsfjord går bra og folk
har nok tålt den kortsikte renteopp-
gangen. Og nå er renten på tur ned,
og optimisten er derfor stor her i
Båtsfjord, sier Andor Kristiansen .

Lørdag 13. desember vil publikum
kunne ta del i feiringen av 35 års ju-
bileet. 

- Herved er alle velkommen til
kake, kaffe og selvsagt gunstige og
gode jubileumstilbud.

Nye krefter har fått eierinteresser i Radioserive, Dag Yngve Øverli (t.h.) og Freddy Kristiansen flankerer vete-
ranen Andor.

jennom sendingene
forsøkte vi å «spei-
le» det positive som
skjedde i Værret. 

Vi hadde blant annet et 
aktivt volleballmiljø, og
klubben utviklet seg til å 
bli landets beste,

G

erved er alle velkom-
men til  kake, kaffe og
selvsagt gunstige og
gode jubileumstilbud.

H
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Ved Miljøprosess er man
klar for å ta imot lodde. –
Det var nettopp et framti-
dig loddefiske som ført til
at selskapet Scanbio ASA
kjøpte fabrikken i Båts-
fjord, sier produksjonsle-
der Vidar Eriksen.

Miljøprosess ble etablert i Båts-
fjord på slutten av 1960-tallet, med
lodde som hovedproduktet. Så for-
svant lodda og fabrikken satset på
avfall fra hvitfisk.

Begrenset produksjon
Fabrikken har i perioder stått stil-
le. I 2004 overtok så Scanbio ASA
fabrikken. I tillegg har selskapet,
med hovedkontor i Trondheim, to
fabrikker i Sør-Trøndelag; Bjung
og Lysøysund. 

Miljøprosess er eneste i sitt skal
i Finnmark, og det satses på bipro-
dukter fra hvitfisk. Råstoffet hen-
tes med trailere fra Forsøk i Ham-
merfest, Havøysund og fiske-
industribedrifter i Båtsfjord.

Fabrikken i Båtsfjord har en
døgnkapasitet på 600 tonn i døgnet.
Men det er lenge siden kapasiteten
er fullt utnyttet.

Turnus
I dag er det fem tilsatte. Produksjo-
nen går ikke alle ukedagene. Det
har ført til at to av de fem fast an-
satte er permittert i 14 dager om
gangen.

- Vi har lagd en turnusordning
som innbefatter alle. Det er en grei
ordning, alle den tid vi ikke har
kontinuerlig produksjon. Men nes-
te år starter loddefisket og vi reg-
ner med høy og jevn produksjon.
Da regner vi med å tilsette sju-åtte
nye medarbeidere, sier Eriksen.

Investeres
Nå er arbeidene i gang med opp-
gradering av fabrikken. Blant an-
net arbeides det med å redusere den
«stramme» lukten mange i Båts-
fjord ikke setter særlig pris på.

- Nå arbeoides det med å mini-
malisere utslipslukta. Investering-
ene kommer opp mot 6 millioner
kroner. Men all lukt klarer vi ikke
å fjerne. Også fordi råstoffet må la-
gers en tid for modning. Men det
monteres blant annet flere punkt-
avsug, vi har i vasketårnet montert
en såkalt skrubber og det monteres
nytt utstyr for røykavbrenning, sier
Eriksen.

Det som produseres er mel og
olje. En stor del av melet går til
pelsindustrien i Finland. Det meste
av oljen går til norske fabrikker.
Produktene selges hovedsakelig
gjennom Nordsildmel, sier Vidar
Eriksen.

I dag er det et godt marked for
produktene. Utfordringen er rå-
stoff.

Den årlige omsetningen ligger
rundt 13 millioner kroner.

Produksjonssjef Vidar Eriksen venter på lodda.

Klar for lodda
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Tone Pedersen
er den tredje av kvinnene som er med i Kvinnovasjonspro-
grammet. Hun er utdannet fysioterapeut, men har ingen
driftsavtale med Båtsfjord kommune. Pedersen er i dag an-
satt i halv stilling i bedriftshelsetjenesten.

- I september startet jeg selskapet Aktiv fysioterapi. Jeg
henvender med til bedrifter og enkeltpersoner, og er i ferd
med å bygge opp et treningsstudio. Studio skal være åpen
hele dagen og på kveldstid. Meningen er at enkeltpersoner
kan komme i studio å trene når det passer den enkelte, med
eller uten veiledning, fortelle Pedersen.

Så langt har hun investert om lag 160.000 kroner i trenings-
utstyr.

- Jeg tror behovet for et treningsstudio er til stede her i
kommunen. I industrien er det ikke minst en rekke kvinner.
Mange av disse tror jeg vil sette pris på å kunne besøke tre-
ningsstudioet. Etter at de har fått veiledning kan de drive selv,
når det passer den enkelte, sier Tone Pedersen.

I dag har hun en månedspris på 300 kroner for å kunne be-
nytte treningsstudioet.

I Båtsfjord har Linken Næ-
ringshage siden våren
2008 hatt et Kvinnova-
sjon-program, støttet av
blant andre SIVA (Selskap
for industrivekst). Tre
kvinnelige gründere er
med i opplegget som i
prinsippet avsluttes våren
2009.
Hensikten med programprosjektet er
å hjelpe kvinner som vil sats på egen
virksomhet. Tilsvarende prosjekter
er igangsatt på nasjonalt plan.

- Det var på et folkemøte i for-
bindelse med omstillingsarbeidet at
ideen om å starte kvinnovasjon-
programmet her i kommunen kom
opp. Tre kvinner er i dag med i pro-
grammet; Gunn Marit Nilsen, Line
Leistad og Tone Pedersen. Disse
følger vi tett, blant annet har vi hatt
felles samlinger. Og det viser seg
at alle har hatt nytte av å være med
i programmet, sier Morten Ander-
sen og Ronny Isaksen i Linken Næ-
ringshage.

De tre gründerne som er med i
programmet får gratis rådgiving og
veiledning.

- Vår oppgave er sammen med

Gunn Marit Nilsen 
er i ferd med å bygge på et turistprodukt i Hamna i Sylte-
fjord, vel 3 mil fra Båtsfjord.

- Det hele startet i 2005 med etablering av Arctic Cabin, et
overnattings- og opplevelsessted. Det hele startet med 14
overnatingsplasser. Nå er stedet utbygd med til sammen 20
sengeplasser og to konferanserom. I tillegg har vi badstue og
badestamp. Her er også etablert en flytekai for de som øn-
sker å benyttes seg av de mulighetene sjøen gir, i et prakt-
fullt område sier Nilsen.

Selv mener hun at nytten av å være med i kvinnovasjons-
prosjektet har vært svært nyttig. Ikke minst har kvinnene fått
utvekslet verdifull erfaring.

Og så er det et ønske at alle skal forsøke å samarbeide, der
det er mulig, sier Gunn Marit Nilsen.

Line Leistad
satser, i likhet med Gunn Marit Nilsen, også på reiseliv og tu-
risme, men hun har valgt å satse på å selge opplevelser, og vil
i sin markedsføring benytte etablert infrastruktur, som over-
nattingssteder og eventuelt båter.

- Jeg ønsker også å samarbeid med de som drive innenfor
reiseliv og turisme i Berlevåg, gjennom medlemskap i Ber-
levåg reiselivsforening. Er imponert over hva dem har fått
til i Berlevåg, noe jeg uten tvil kan dra lærdom av, sier Lei-
stad. 

Hun har tidligere ikke arbeid med turisme, men synes det
er spennende. Reiseliv og turisme er også satsingsområde i
Båtsfjord. Nå ønsker hun å bygge opp et eget reiselivssel-
skap. Og hun har allerede etablert samarbeid med Gunn Ma-
rit Nilsen og Arctic Cabin.

- Mitt mål er å kunne lage «pakker» som skal kunne selges.
Her blir Makkaur fyr en av de store reiselivsmålene i mar-
kedsføringen av kommunen, sier hun.

I tillegg til at hun satser på reiseliv og turisme, er Line nå
i ferd med å utdanne seg innen det som heter tankefelttera-
pi.

- Jeg begynte i høst på et kursopplegg som kvalifiserer meg
til å drive denne form for terapi som blant annet har som hen-
sikt å fjerne fobier, angst, smerter og dysleksi. Hele oppleg-
get går ut på at jeg skal lære den enkelte klient til selvhjelp.

– Vi har fått verdifull hjelp gjennom kvinnovasjons-prosjektet, sier Line Leistad (t.v.) og Tone Pedersen

Gunn Marit Nilsen satser på noe spesielt og unikt,
gjennom Arctic Cabin. Foto: Finnmarken

Makkaur Fyr kan bli den store attraksjonen. Foto: Finnmarken.

For meg er dette også et interessant og spennende opplegg,
sier Line Leistad.

Også hun er meget tilferds med opplegget Linken Nærings-
hage har kjørt i forbindelse med kvinnovasjonsopplegget.

den enkelte deltaker er blant annet
å vurdere forretningsideer, gi øko-
nomisk veiledning og vurdere pri-

sing og inntjening. Det som for øv-
rig er typisk for kvinnelige grün-
dere er at de forretningsmessig ofte

tenker annerledes enn menn. Mens
menn ønsker å bygge seg raskt opp,
har kvinner en mer forsiktig tilnær-

melse til ekspansjon, sier Morten
Andersen som tror kvinnene vil
lyktes.

Kvinnovasjon
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Jubileums-
tilbud

Lørdag 13.12 kl. 10-15

KLOKKER
Seiko - Lorus - Pulsar 

÷35%
Minnepenn 4GB 

fra kr  149,-

Kaffe
&

Kaker

Prisene 
gjelder kun

lørdag

Acer 8,9¨ PC 

kr 3.599,-

Nokia N95 8gb 
m/frihet

kr 1.499,-

Sony Ericsson C905 
m/frihet

kr 2.390,-

Ring kontant telefoner fra 399,- inkl. 50,- kr ringetid +og 50 sms

2 mobiltelefoner
skal gis bort,

trekning av alle
som har handlet
hos oss lørdag,

2 vinnere.


