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20/13 Skjervøy Næringsutvalg 27.05.2013

Søknad om tilskudd til utvidelse av Hofsøy Mekaniske AS

Vedlegg:
Søknad

Saksdokumenter:
Kostnadsoverslag
Finansieringsplan
Resultatregnskap for 2011
Skatteattest

Rådmannens innstilling:

1. Hofsøy Mekaniske AS innvilges et tilskudd på 20 % av medgåtte kostnader til det 
omsøkte prosjektet. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenes oppad til kr 25 000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning av at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger:

Hofsøy har opparbeidet seg en bedrift over tid, og han vurderer nå etterspørselen etter 
verkstedtjenester så stor, at en utvidelse av areal og innkjøp av utstyr er riktig. I følge søker vil 
utvidelsen også føre til et behov for å øke arbeidsstokken. De totale utgiftene (ombygging + 
utstyr) beløper seg til kr 893 099,-

Resultatregnskap for 2011:
Årsresultat: kr    63957,-



Egenkapital og gjeld: kr 453 780,-

Vurdering:

Søker har tidligere fått midler fra utviklingsfondet, men rådmannen vurderer utvidelsen som 
positiv. At søkeren er en ungdom, teller også positivt i vurderinga. Rådmannen anbefaler derfor 
søknaden.



Hofsøy Mekaniske AS

Strandveien 15 B

9180 Skjervøy

Skjervøy kommune

Postboks 145

9189 Skjervøy

SØKNAD OM TILSKUDD

Dato: 17.april 2013

Hofsøy Mekaniske AS startet opp sin virksomhet i februar 2011 og er lokalisert i

verkstedbygget i Verftsveien 3, der Bertelsen Bulldozer AS og Skjervøy Bilservice AS hadde

sin virksomhet inntil de opphørte på 1990 — tallet.

Jeg, Nils Arne Hofsøy, står i dag som eneeier av bygget samt at jeg er eneaksjonær av Hofsøy

Mekaniske AS. Bedriftens arbeidsfelt var ved oppstart sveisearbeid innen aluminium og stål

samt mekanisk arbeid.

Våren 2012 utvidet bedriften sitt arbeidsfelt og fikk godkjenning fra Statens vegvesen i klasse

særskilt godkjenning som omfatter salg av dekk, eksosanlegg med mere samt mindre

bilreparasjonsoppdrag. I den forbindelsen ble arbeidsstokken utvidet med en person.

I de siste månedene har jeg avdelt og klargjort en del av de ledige arealene i bygget til

vaskehall for biler. Regner med at den kan tas i bruk innen kort tid. Kostnadene, ca. 100.000

er dekt inn over drift og egeninnsats.

I januar d.å. startet jeg opp med salg og slåing av hydrolikkslanger i ei egen avdeling, som jeg

har innredet i bygget — oppussing og nødvendig utstyr beløp seg til 100.000, som også er

dekt inn over drift og egeninnsats.

Nå viser det seg at ordreinngangen innen bilsektoren bare har økt slik at Hofsøy Mekaniske

As har fattet vedtak om å utvide bilavdelinga til å bli godkjent verksted i klasse 01 samt

starte opp med butikksalg av biltilbehør for bilstyling. For at jeg skal kunne gjennomføre

mine planer må de gjenværende ledige arealer i bygget tas i bruk. Disse lokalene må

renoveres/delvis ombygges for å oppfylle kravene til de planlagte virksomhetene, samt gå til

anskaffelse av en del nødvendig bilteknisk utstyr. Arbeidsstokken vil da bli utvidet til fire — i

dag har bedriften to ansatte.



Med bakgrunn i vedlagte kostnadsoverslag og finansieringsplan søker Hofsøy Mekaniske AS

Skjervøy kommune om et tilskudd på kr 200.000 for å kunne gjennomføre bedriftens

planlagte utvidelse av sitt arbeidsfelt. Etter mine vurderinger er det behov for et bilverksted

samt utsalg av biltilbehør. Pr dato fins det ikke utsalg av biltilbehør for bilstyling på Skjervøy.

Håper at Skjervøy kommune ser betydningen av at ungdommen — jeg er 23 år — vil skape

arbeidsplass til seg selv og andre.

Med vennlig hilsen

Hofsøy Mekaniske AS

Nils Arne Hofsøy

ir,6bY

Vedlegg: Kostnadsoverslag renovering

Kostnadsoverslag utstyr

Finansieringsplan

Kopi siste avlagte regnskap
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Søknad om støtte til markedsføring av takmembran

Vedlegg:
Søknad

Saksdokumenter:
Skatteattest
Årsberetning og resultatregnskap for 2011

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy Byggeservice A/S innvilges et tilskudd på 10 % av faktisk medgåtte kostnader 
for det omsøkte prosjektet. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 25 000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning av at Skjervøy kommune får midler til utviklingsfondet i 2013.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger:

Skjervøy Byggeservice A/S ønsker å markedsføre et nytt taktekkeprodukt, EPDM membran. I 
følge søker har produktet flere bruksområder, men pr i dag er det nord for Trondheim ingen 
leverandører av dette produktet. Skjervøy Byggeservice ønsker derfor å markedsføre denne 
membranen. Markedsføringa er kostnadsberegna til kr 530 000,-.

Årsregnskap 2011:
Årsresultat: kr   -174 823
Egenkapital : kr 3 971 470



Egenkapitalprosent: 56,1

Vurdering:

Rådmannen vurderer søknaden å være i grenseland i forhold til krav og prioriteringer i det 
kommunale utviklingsfondet. Postene på kostnadsoversikten er uspesifiserte og generelle. Det er 
likevel positivt at en veletablert bedrift ønsker å fornye seg på produktsiden. Det knytter seg 
alltid noe usikkerhet til hvorvidt nye produkt slår an. Derfor vurderer rådmannen søknaden 
positivt.



Skjervøy Kommune
Formannskapet
Postboks 145 G
9189 Skjervøy

S jervisfy

yggeservice A/S

Deres ref.: Vår ref.: Dok. nr.: Dato
P0086/2013 02.04.2013

SOI(NAD OM ST"T, TIL IVIARKEDSF"RINr= AV TAXIVIEN.13RAN.

Vi har fått leveransen av EPDM membran, og som er et miljøvennlig produkt.
Produktet har en lang levetid, og som ikke endrer konsistens etter 10 talls år
Vi er den eneste leverandør nord for Trondheim. I tillegg skal vi i et market hvor det er en stor
leverandør, med et takbelegg som heter Sarnafil.

Dette produktet egner seg også til:
* Tekke under betong på parkhus
* Garasjer, balkonger og bygg m/lite takfall
* Torvtak
* Basseng av ulik art.

Siden dette koster en del penger å markedsføre produktet, vil vi søke Kommunens
Næringsfond.

Med ett beløp på kr. 250.000,-

Beløpet skal brukes til følgende:
*Annonsering kr. 150.000,-
*Reiser/overnatting kr. 150.000,-
*Kursing kr. 60.000,-

* Brosjyrer kr. 50.000,-
* Frikjøp av person som skal markedsføre produktet kr. 120.000  
Totalsura 53.0.000,-

1:1-'yte

Vi håper på et positivt svar, siden dette kan være med på å skape en del arbeidsplasser

Med hilsen
Skjervøy Byggeservice A/S

Paul Stabell

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

Postadr. : Postboks 187
Postnr./sted : 9189 SKJERVØY
Telefon :
Telefaks :
Mobiltelefon :
Reg. nr. : N951455156MVA
Bankgiro : 4740 05.06 716
e-post : paul@byggeservice.no

2 SO

Medlem av Norges
Byggroesterforbund
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Søknad om støtte til undervannsfotografering

Vedlegg: 
Søknad

Rådmannens innstilling:

1. Søknaden fra Ronni Bless Bekkemellem avslås. Avslaget begrunnes med en mangelfull 
søknad. Det er ikke satt opp noe budsjett for prosjektet, og prosjektet er for lite 
konkretisert.

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger:

Søkeren, som er Skjervøy-ungdom, ønsker å utvikle hobbyen sin – undervannsfotografering – til 
et reiselivsprodukt. Det søkes om kr 30 000,- til fotoutstyr, prosjektering og printing av bilder.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. Søkeren bør oppfordres til å konkretisere prosjektet, 
og søke hjelp til planlegging og budsjettering.



Fra: Ronni bless [mailto:the_dragon_no1@live.no] 
Sendt: 12. april 2013 23:18
Til: Post Skjervoy
Emne: Søknad Utviklingsfondet, Undervanns fotografi.

Hei !

Søker herved midler til min livstil, hobby, og mulig fremtidig yrke. Undervanns fotografering.

Dette er etter min mening nyskapning i kommunen, da jeg er den første jeg vet av her som 
tar undervannsfoto til dette nivået.
Dette kan bistå til utvikling og engasjering av mange mulige påvirkede nye dykkere, å en ny 
fantastisk sportsgren her i kommunen. Hvor målgruppen er mann/dame og spesielt ungdom.
(Noe jeg kan skrive under på, da mine bilder og reklame for dykking, har resultert i minst 5 
nye dykkere i det siste)

Så ja, dette med bilder er fortryllende og lokkende. Samt Noe folk setter pris på, og liker.

På sikt Kan dette resultere i økt turisme vil jeg og tro. ( har pr dags dato hatt flere tilreisende 
dykkere fra norge, finland, sverige m.m Med God respons!)
Muligetene for fremtidig dykke turisme er uten tvil der vil jeg påstå. Da vi har flere skipsvrak 
lokalt, flere gode dykkerplasser, og maange plasser og utforske enda.

Sett litt fremover, vil jeg jo gjerne kunne leve av foto og dykking, men veien er lang, å 
utstyret og prosjekter er dyrt !
Pr dags dato har jeg fått bygd opp litt utstyr, men mangler enda mye.

Vil gjerne også få muligheten til å sette opp ett galleri lokalt på Skjervøy, med salg av bilder. 
Blandt annet på Skjervøy-Dagene.
Det å få dele all den flott naturen og dyrelivet vi har unde vann, med andre, via faktiske 
bilder. Siden det er så få av oss som vet hvor fantastisk det egentlig er rett utfor dørstokken 
vår, nede i havet !
Men igjen, dette er og noe som koster..

Har samtidig flere ønske prosjekter på listen.
Som blandt annet, å få dokumenter lokale skipsvrak mer. Da det virker og være lite 
dokumentasjon om disse. Muligheten for å finne “nye” skipsvrak rundt her er og stor.

Basseng foto er og noe som står på denne listen. Dvs Portrett bilder av personer (Også da 
unger) i basseng. Noe som fører til spektakulere bilder, som få er kjent med !

Søker vel egentlig ikke etter ett spesielt beløp, men tenker ønskelig fra 30 000kr er en god 
start ivertfall, til oppgradert utstyr, prosjektering, og printing av bilder.



Min hjemmeside for undervanns foto (undermeny ‘Dykking’):
http://dragon-designz.com/gallery/index.php/

Er og å finne på Facebook for dem som bruker det:
https://www.facebook.com/UndervannsFotografier

Kan legge til at jeg er Nestleder og Web administrator i Nord-Troms Dykkerklubb (offisielt 
registrert navn: Nordreisa Dykkeklubb)

Hjemmeside:
http://nordtromsdykkerklubb.no/

Også på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/ntdk.felles/

Mvh

Ronni Bless Bekkemellem
Lars Hallens Vei 18
9180 Skjervøy
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Søknad om støtte til turistprosjekt

Vedlegg:
Søknad

Rådmannens innstilling:

1. Søknaden fra Veronica Stigelberg avslås. Avslaget begrunnes med at prosjektet er for 
lite konkretisert, samt at søknaden er noe mangelfull.

2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger:

I søknaden beskrives planer for et turistprosjekt, der turister skal fraktes omkring i nærområdet 
pr båt, og det skal legges opp til aktiviteter i natur og lokal mat. Kostnadsrammen er på 
170 000,-

Vurdering:

Søkeren er ei ung Skjervøy-kvinne som ønsker å skape et turisttilbud. Søkeren bør oppfordres til 
å konkretisere prosjektet og søke hjelp til planlegging, budsjettering og prosjektering, slik at hun 
ved en seinere anledning kan komme tilbake med en eventuell ny søknad. Rådmannen anbefaler 
at søknaden avslås.



Jeg søker om støtte til og kjøpe en trebåt av den eldre typen. Skal kjøpe en båt som må pusses opp
slik at den blir slik man ønsker.

Planen er og frakte turister med denne rundt i troms men mest av alt den flotte naturen og historia
rundt skjervøy. Jeg selv kan ikke styre båten men det har jeg ordnet med en som kan. Planen med
dette i allefall det første året er at jeg ikke skal få noe lønn men bare drive det slik at det blir kjent.

Og få det til og gå rundt. Det tar jo 1-2-3 år før man virkelig kan bynne og tjene på dette noe som ikke
gjør noe, for jeg vill drive med turisme og vise folk denne flotte plassen, samt at skjervøy blir mere

kjent. Så jeg skal jobbe på siden av dette prosjektet med jobben som jeg har i dag.

*se solnedgangen i en badestamp på dekk og på vinter er det og se nordlyset fra havet samt og ha
en utrolig opplevelse.

*spise sjømat på havet eller i fjera.

* fisking, bading, ørnesafari, breesafari.

Plan med dette er og trekke flere mennesker hit både sommer og vinter og når man begunner og
tjene på det så kan man årdne turismen enda større ved og evt bygge noen hytter dit båten kan gå så

kan de overnatte der og prøve seg slik i gammledager. IDYLLISK!

Har hatt kontakt med flere i tyskland, russland, danmark, sverige og finnland som skal hjelpe med og
få ut brosjyrer om dette slik at man får det ut til mennesker som skal ut og reise i norge.

Søknad om støtte til turistprosjekt.

Hei.

.4"

4:



Bildet overer fra ca samme i tromsø bare at den båten i tromsø har kun spa. Men hvem vill ikke ha

gjordt noe slikt?:)

Kostnader:

Båt 170000 ink opp pussing og redningsbåt.

Dvs:

Båt:80.000

Badestamp: 20.000

Kjøkkenredskap: 5.000

Redningsbåt:10.000

Opp pussingsmatrial: 20.000

Media: 2.000

Forsikring turister/båt/mannskap: 13.000

Overlevingsdrakter til alle: 20.000

inntekt:

Pr person på tur et helt døgn: 2900-1900

Gruppepris maks 8 diskuterbar+ hva annet en ønsker

Det kan hende de også får ribbkjøring med ørjan strand

Da er det med i prisen:

Forsikring-bading-fisking-safari-historie-ilandgåing/historie.

Mvh

Veronica stigelberg

Tlf:95523482

Adresse: strandveien 132,9180 skjervøy
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Sommerarbeidsplasser ved Nord-Troms Museum

Vedlegg: 
Søknad fra Nord-Troms Museum

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Nord-Troms innvilges et tilskudd på kr 30.000,- pr år til sommerarbeidsplasser for 
ungdom. Tilskuddet gis for 2013-2015 (tre år). Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet 
under forutsetning av at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i de 
nevnte åra. 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger:

Nord-Troms Museum har utvikla et sommerprogram som formidler regional kulturhistorie. 
Publikumstalla viser at sommersesongen er viktig for formidlingsarbeidet. Nord-Troms Museum 
er med sine 10 ansatte også en viktig kompetansebedrift i regionen.

Vurdering:
Nord-Troms Museum er en viktig bidragsyter i forhold til å formidle regionens kulturhistorie, 
og det gir samtidig ungdommer en mulighet til å bli kjent med egen kulturhistorie. I tillegg får 
ungdom mulighet til å skaffe seg en sommerjobb litt utenom det vanlige. For å skape 
forutsigbarhet for museet er rådmannen positiv til at tilskudd gis for tre år.



Skjervøy kommune
Reidar Mæland
PB 145 G
9189 SKJERVØY

Deres ref.

Nord-Troms Museum
KVÆNANGEN . NORDREISA . SKJERVØY . KAFJORD . STORFJORD . LYNGEN

Vår ref.  2013  Dato.  09.04.13

SOMMERARBEIDSPLASSER VED NORD-TROMS MUSEUM

Nord-Troms Museum har de siste årene arbeidet for å etablere en permanent ordning der
eierkommunene i Nord-Troms bidrar økonomisk til avvikling av sommersesongen. To
modeller:

• Kåfjord har innvilget en økonomisk støtteordning til sommerarbeidsplasser, der
ordningen innebærer at museet velger sine 2 medarbeidere og kommunen har
arbeidsgiveransvar og utbetaling av lønn i arbeidsperioden. Dette er en ordning
som både museet og kommunen er meget godt fornøyd med.

• Nordreisa kommune har bevilget museet fast støtteordning på 30.000 kr årlig.
Storfjord kommune har bevilget en fast støtteordning til museet på 35.000 kr pr
år. Avtalen har en varighet på tre år. (2011-2013).
Nå perioden er over vurderes søknaden på nytt. Modellen legger opp til jevnlig
evaluering av sommertilbudet i kommunen.

Nord-Troms Museums årlige sommerprogram er et viktig bidrag til kulturtilbudet i regionen.
Sommersesongen innhenter størst publikumsbesøk til museet. Perioden er meget viktig for
formidlingsarbeidet om vår kulturhistorie. Det produseres hvert år et fyldig program med
ulike museale aktiviteter. Programmet inneholder tilbud i alle kommunene i Nord-Troms og
er en viktig satsning museet vil utvikle de neste årene sammen med reiseliv, næringsliv og
organisasjoner i hver enkelt kommune.

Nord-Troms Museum er i dag avhengig av at eierkommunene støtter arbeidet økonomisk.
Den årlige rapporten som sendes kommunene i oktober, viser at besøkstallene på museet i
sommersesongen har en jevn stigning. Det vil i den forbindelse være uheldig å tvinges til å
bygge ned et populært tilbud til lokalbefolkningen og besøkende i regionen.

Nord-Troms Museum ønsker å opprette en permanent ordning som inkluderer en fast
økonomisk støtte fra eierkommunene i regionen. Hver kommune kan fritt velge hvilken av
de to modellene som beskrives ovenfor som foretrekkes.

El Adresse: Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN S`Te1efon: 97 55 83 30 —,,Te1efaks: 77 76 41 36
Email: ntrm@ntrm.no URL: http://ntrm.no/  
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Vedlagt følger sommerprogrammet fra 2012 som en påminnelse om at en satsning på
regionmuseet er en satsning på kulturtilbudet i hele regionen.

HVA NORD-TROMS MUSEUM KAN TILBY SOMMERANSATT UNGDOM

Nord-Troms Museum er en viktig regional kompetanse bedrift. Museet har i dag en rekke
samarbeid som bidrar til viktig utvikling med utgangspunkt i den kulturhistoriske
kompetansen som finnes i regionen. Museet arbeider daglig for å forsterke og utvikle
nåværende samarbeid både i og utenfor regionen. Med våre 10 ansatte er Nord-Troms
Museum en kompetanse bedrift som arbeider innenfor forskning, dokumentasjon og
bevaring av regionens kulturhistorie.

I dette arbeidet er Nord-Troms Museum opptatt av at ungdommer i regionen skal bygge opp
en solid kompetanse på regionens kulturhistorie. Våre sommerguider gjennomgår derfor et
dagskurs for å bli bedre rustet til oppgaven som regionens «ambassadører». Ungdommene
som tar imot besøkende gjør en viktig jobb og gir et viktig bilde utad som vertskap.
Kompetansen gir ungdommer fra Nord-Troms mulighet til å utvikle stolthet, kunnskap og
innsikt på eget hjemsted. Dette skaper regional tilhørighet og gir større mulighet for at de
som flytter for å ta utdanning, vender hjem etter endt utdannelse.

Med hilsen

Nina Einevoll Strøm
Daglig leder
N o rd-Tr.oms Museum
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Støtte til bokprosjektet "Fiskeflåten i Skjervøy 1900-1972"

Henvisning til lovverk:

Ordførers innstilling

1. Nord-Troms Museum og forfatterne Ernst Isaksen og Per Bjørkestøl innvilges støtte på 15 % 
av kostnader til utgivelse av bok. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av medgåtte 
kostnader i forhold til søknaden.

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 20 000,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet under 
forutsetning av at Skjervøy kommune får tildelt midler til utviklingsfondet i 2013.

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd. fra vedtaksdato.

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Avtale om bokprosjektet til Ernst Isaksen og Per Bjørkestøl er inngått med Nord-Troms 
museum. Planen er at boka skal utgis i 2013. Boka vil gi et kulturhistorisk blikk på utviklinga av 
fiskeflåten i perioden 1900-1972. Til sammen er 380 fiskefartøy fra Skjervøy kommune 
presentert.

De totale kostnadene til bokutgivelsen er beregna til kr 351 400,-. Det legges opp til et opplag på 
1000.

Vurdering:

Bokprosjektet faller ikke uten videre innenfor de rammer som gjelder for 
næringsutviklingsfondet. Boka er nok heller å anse som dokumentasjon på næringsutvikling i 
historisk perspektiv. Når innstillinga likevel er positiv er det med begrunnelse i at et tilsvarende 



bokprosjekt om rekefiske og rekeindustrien i Skjervøy i 2011 fikk midler fra utviklingsfondet. 
Det vil da være riktig å følge samme linje her.



Nord-Troms Museum
Bjørklysvingen 13
9152 Sørkjosen

Skjervøy kommune
Rådmannen
9180 Skjervøy

Bokprosjektet "Fiskeflåten i Skjervøy 1900 — 1972" Søknad om støtte til
utgivelse

Nord-Troms Museum sammen med forfatterne søker med dette Skjervøy kommune om kr 20.000 i
støtte til utgivelse av ei bok om fiskeflåten i Skjervøy 1900 — 1972.

Ernst Isaksen, Tromsdalen og Per Bjørkestøl, Skjervøy har flere år arbeidet med et bokprosjekt som
nå nærmer seg avslutning. Boka omhandler fiskeflåten i Skjervøy fra overgangen til dekka båter og
motorisering og fram til 1972 da kommunen ble delt.
Boka vil gi en omtale av mer enn 380 fiskefartøyer fra kommunen, og vi har funnet fram til rundt 200
bilder av båter. Boka vil også inneholde en omtale av de mest brukte motorene i Skjervøys fiskeflåte,
og vi gir en kortfattet oversikt over virksomheten til Skjærvø Gjensidige Baatforsikringsforening som
var en viktig aktør i perioden 1910 til 1964.

Forfatterne har nå inngått avtale med Nord-Troms Museum om utgivelsen av boka som vi håper vil
bli utgitt i løpet av 2011

Vi mener dette stoffet representerer stor kulturhistorisk verdi som det er viktig å ta vare på og som vi
mener det haster å ta vare på. Boka er basert på grundige kildestudier av registre, byfogdarkiver,
skattefogdmateriale, beretninger fra forsikringsselskap og private arkiver. Men viktigst er de
opplysninger, beretninger og bilder vi har fått fra folk i det aktuelle området.
Vi mener denne boka vil presentere Skjervøy kommune på en positiv måte fordi den viser at
kommunen historisk sett har vært en av de viktigste fiskerikommuner i Nord-Norge.

Selv om vi tror dette er salgbart stoff, så innser vi naturligvis at nedslagsfeltet for salg er noe
begrenset, og det kan bli svært vanskelig å forsvare trykkingsutgifter etc. uten støtte fra relevante
bidragsytere.

Vedlagt følger budsjettforslag for prosjektet blant annet basert på tilbud fra Lundblad Media AS.

Med vennlig hilsen

Ernst Isaksen

Per Bjørkestøl

Nina Einevoll
Z‘j rt å

Sørkjosen, 2. april 2013


	Forside 
	Saksliste 
	
	PS 20/13 Søknad om tilskudd til utvidelse av Hofsøy Mekaniske AS
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om tilskudd - Hofsøy Mekaniske


	PS 21/13 Søknad om støtte til markedsføring av takmembran
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om støtte til markedsføring av takmembran


	PS 22/13 Søknad om støtte til undervannsfotografering
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad Utviklingsfondet, undervannsfotografi.


	PS 23/13 Søknad om støtte til turistprosjekt
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om støtte til turistprosjekt


	PS 24/13 Sommerarbeidsplasser ved Nord-Troms museum
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Sommerarbeidsplasser ved Nord-Troms museum


	PS 25/13 Støtte til bokprosjektet "Fiskeflåten i Skjervøy 1900-1972"
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om støtte til bokprosjekt: Fiskeflåten i Skjervøy 1900-1972



