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Søk på bransjer eller bedrifter: Ctrl + f

Ønsker du å være med på lista, send en mail til post@bardumedia.no

Leverandørliste for bedrifter i Troms
som ønsker å markedsføre seg i en felles portal

Utviklet i forbindelse med Statnett SFs bygging av ny kraftlinje
Ofoten - Balsfjord. 

Bedriftene representerer et vidt spekter av tjenester, tilbud og komptanse. 
Prosjektet vil pågå i fire år, noen av bedriftene har allerede

signert kontrakter ned linjeentreprenørene. 
Lista vil også bli brukt i forhold til Forsvaret og ulike prosjekt ute i kommunene.



Gratangen	  Hotell,
Roaldsen	  Eiendom	  AS
Orgnr:	  994	  561	  782
Tlf:	  0047	  99	  15	  25	  48
Laberg,
9470	  Gratangen
GPS	  KOORD:	  

Gratangen Hotell ligger like ved E6 i naturskjønne omgivelser
med utsikt over fjorden. Hotellet har totalt har i alt 38 rom, sju av
disse er enkeltrom. Våre gjester kan benytte seg av både vaskerom
og sauna. Hotellet leier videre ut fire hytter med soverom, bade-
rom, WC/dusj og vaskerom. Soveplasser for 14 - maks 35 perso-
ner. Gjester som ønsker å bo hos oss over en periode er velkomne
til å ta kontakt og be om omvisning og tilbud. 
Hotellet har et godt utstyrt storkjøkken, vi tilbyr matservering, hel
eller halv pensjon i vår rommelige restaurant med plass til ca.100
personer. I bygget finnes også kontorer, møteromsfasiliteter og
lagerrom. Stor parkeringsplass.  
Referanser: Både Royal Marines og nederlandske styrker har bodd
her i forbindelse med øvelser og treningsopphold. Bedrifter med
anleggsprosjekt i området har hatt langtidsleie hos oss. Normal
turistdrift i sommersesongen. 
Roaldsen Eiendom tilbyr også ei trekai på Årstein i Gratangen
kommune for utleie. Kaia er 30 meter lang og tåler en belastning
på 25 tonn. Dybde på laveste lavvann er 6,5 meter. God lagrings-
plass på land. 
Åpningstid: Normal hotelldrift.
Kontaktperson: June Roaldsen, tlf: 0047 99 15 25 48
Mail: roaldsen.fiskebaat@gmail.com

Overnatting-‐	  matservering,	  hotell/pensjonat	  o.l.

Lavangen	  kommune
Orgnr:	  	  959	  469	  881
1014	  innbyggere
Tennevoll	  
Tlf.	  0047	  	  771	  76	  500
post@lavangen.
kommune.no
GPS	  KOORD:	  

Ordfører: Erling Batsberg, tlf.: 0047  918 66 465
erling.bratsberg@lavangen.kommune.no
Rådmann: Erling Hanssen, tlf.: 0047 481 80 918 
erling.hanssen@lavangen.kommune.no
Helsesenteret – dagtid: Tlf. 0047  771 76 543 
Legevakt- kveldstid: Tlf. 0047  771 81 000 
Apotek. Tlf.  0047 77 17 25 00 
Strandsenteret, Sjøvegan 
Lensmannskontor, Tlf. 0047 771 72 720, Sjøvegan 
Postkontor: Tennevoll, Tennevollveien, tlf. 04004, 
NØDTLF BRANN: 113 -  110
Lavangen er den nest minste kommunen i Troms med sine 303
kvadratkilometer og med 1014 innbyggere. Kommunesenteret er
Tennevoll som ligger ca 7 mil nord for Narvik, ca 22 mil sør for
Tromsø, ca 12 mil fra Harstad. Det er 70 km til Bardufoss flyplass
og 90 km til Evenes flyplass. 
Kommunen har fra vikingtiden vært møteplass for nordmenn og
samer. På 1700- og 1800-tallet fikk kommunen også en kvensk
befolkning (nordfinner). Gjennom århundrer har kommunens inn-
byggere handlet på flere språk. Denne langvarige kontakten med
forskjellighet gjør at du vil bli mottatt på en god måte - hvem du
enn måtte være.
Entreprenørbransjen er kommunens største enkeltnæring og kommu-
nen har i dag flere selskaper og dyktige fagfolk som dekker alle fag-
områder innen entreprenørvirksomhet, fra grunnarbeid til innreding-
er og montasje. I tillegg er reiselivsnæringen under utvikling.

Vertskommune:	  Lavangen

Gratangen Hotell

Kvernmo	  Gård	  
Orgnr:	  989	  721	  960
Tlf:	  0047	  900	  52	  222
9470	  Gratangen
GPS	  KOORD:	  

Enkeltmannsforetaket er etablert på Kvernmo i Gratangen kom-
mune. Gården tilbyr utleie av bolighus,150 m2, fire soverom med
plass for 8 personer. Utleie av ATV og snøscooter med henger og
utstyr, traktor Zetor 2012 modell med frontlaster, tømmervinsj og
vedmaskin, samt biltilhenger med og uten kapell/overbygg.
Personen bak foretaket tilbyr også konsulenttjenester innenfor
utmarksnæringer. 
Referanser: 
Underleverandør til Villmarkstur AS, i forbindelse med Statnett`s
prosjekteringer av linjeutbygginger på Sør-Vestlandet og i Nord
Norge. Samarbeidet med Villmarkstur AS i forbindelse med opp-
rydding etter Herkules ulykken i Kebnekaise i 2012. 
Kurt Jan Kvernmo, som står bak foretaket, har bred og relevant
utdanningsbakgrunn i forhold til aktivitetene og tilbudene ved
Kvernmo gård. Han har også lang erfaring med administrasjon og
kundebehandling og er pt. leder for «Millionfisken» i Salangen, et
av de største og mest spektakulære arrangementene i regionen. CV
framlegges på forespørsel. 
Kontaktperson: Kurt Jan Kvernmo. 
Mail: kkvernmo@broadpark.no

Utleie	  lokaler	  (enebolig)	  Snøscooter	  og	  ATV	  utleie,	  fritidsaktiviteter	  og	  	  konsulenttjenester

Kvernmo	  Gård
Gratangen

GRATANGENGRATANGEN

LAVANGENLAVANGEN



Løeng	  Bygg	  AS
Orgnr:	  991	  185	  860
9357	  Tennevoll
Lavangen	  kommune
Tlf:	  0047	  908	  23	  978
GPS	  KOORD:

Løeng Bygg AS har to ansatte med lang erfaring i byggebransjen.
De ansatte har fagbrev og god snekker/tømrerkompetanse med
erfaring fra nybygg og renovering, kjøkken, pipe/ovn, bad, osv.
Også betongarbeid.  Vi står for pålitelighet, rask prosjektgjennom-
føring og et fagmessig utført arbeid. Ta kontakt og be om tilbud.
Åpningstid: Tilgjengelig hele døgnet.
Kontaktperson: Thomas Engen, tlf. 908 23 978
Mail: thomas-engen@hotmail.com

Bygg	  og	  anlegg

Løeng Bygg AS
Tennevoll

Lavangen
Entreprenør	  AS	  
Orgnr:	  913	  286	  669	  
9357	  Tennevoll	  
Lavangen	  kommune
Tlf:	  0047	  900	  26	  950
GPS	  KOORD:	  

Lavangen Entreprenør AS er et nyetablert entreprenørselskap.
Stifterne er åtte veletablerte entreprenørvirksomheter fra
Lavangen og en fra Gratangen. Disse firmaene dekker til sammen
de ulike fagfeltene som blir etterspurt innen entreprenørvirksom-
het. Eierbedriftene har over lang tid hatt et uformelt samarbeid.
Gjennom etableringen av Lavangen Entreprenør har gruppen styr-
ket sin posisjon som totalleverandør av entreprenørtjenester i regi-
onen.
Bedriften tilbyr: Prosjektering og byggeledelse, sprengning og
grunnarbeid, forskaling, armering, betongarbeid, leverandør av
byggevarer, tømrere, VVS, rørleggerarbeid, elektriske installasjo-
ner, innredninger og montasje. 
Åpningstid: Kl. 08.00 – 16.00. Kontaktpersoner utenfor åpnings-
tid:
Jens Arvid Bratsberg, tlf.: 0047 900 26 950
Ludvik Ingebrigtsen,  tlf.: 0047 900 27 708
Gunnar Berglund       tlf.: 0047 905 19 802 
Referanser: Det arbeides med sentralgodkjenning av selskapet.
Eierbedriftene, som ivaretar rollen som underleverandører, har
sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og klasse 3. 
Kontaktperson: Jens Arvid Bratsberg tlf: 0047 900 26 950 
Mail: boligplan@lavangen.net

Bygg-‐	  og	  anlegg,	  (maskinarbeid,	  snørydding)	  

Røkeneshamn	  Maskin	  AS
Orgnr:	  998	  784	  344
9357	  Tennevoll,
Sørsida	  255
Lavangen	  kommune
Tlf:	  0047	  468	  48	  200
GPS	  KOORD:	  

Røkeneshamn Maskin AS er et nyoppstartet entreprenørfirma som
holder til i Lavangen kommune. Vi har kunder både fra privat,
kommunal og annen offentlig sektor. Ingen jobber er for store, og
ingen jobber er for små. Jo mer utfordrende, jo mer trives vi.  Ring
eller mail for et uforpliktende tilbud.
I vintersesongen tilbyr selskapet snøbrøyting og sandstrøing for
offentlige og private kunder. 
I sommersesongen omfatter tjenestetilbudet graving av tomter,
drenering, vann og kloakk, utforming av terreng- og skogsveier og
levering av grus og pukk.
Referanser: Fagkompetanse som maskinførere og yrkessjåfører.
ADK1. 
Åpningstid: Morgen som kveld, men ring allikevel.
Kontaktperson: Thomas Røkenes, tlf: 0047 468 48 200
Mail: rg-maskin@lavangen.net

Bygg-‐	  og	  anlegg,	  maskinarbeid,	  snørydding,



Fjellkysten	  AS
Orgnr:	  992	  553	  650
www.fjellkysten.no
9357	  Tennevoll
Lavangen	  kommune
Tlf	  	  0047	  479	  24	  792
GPS	  KOORD:

Fjellkysten ligger ved RV 84, fire km fra Tennevoll i Lavangen og
12 km fra Sjøvegen i Salangen kommune. Hotellet ligger høyt og
fritt, med utsikt over Lavangsfjorden og kort veg til fjellet. Vi har
28 hotellrom, 16 av disse med minikjøkken, med muligheter til å
lage et enkelt måltid. Hotellet serverer lunch og middag etter avta-
le. Tidspunkt for middag kan forskyves til sent på kveld, dersom
kunden ønsker dette.  Etter avtale serveres middag til sent på
kveld. Ønsker du å bo hos oss over en periode; ta kontakt og be om
tilbud for overnatting og bespisning, hel eller halvpensjon. 
Vi har store og rommelige lokaler for kurs/konferanse og legger til
rette for spreke naturbaserte fritidsaktiviteter, sommer som vinter, 
Fjellkysten har egne leiebiler og kan skaffe egnede biler etter
behov, vi har tilgang til verksted og tilbyr 24 timers service.
Daglig leder har mere enn 25 års bred erfaring fra næringslivet i

regionen. Drift av verksted, mekanisk og bil. Autorisert teknisk
leder. Drevet teknisk produktutvikling. 
Referanser: Fjellkysten har gjennom årene hatt kontrakter på over-
natting og bespisning over perioder av ulike lengde. Eks.
Forsvaret, i forbindelse med øvelser, firmaene Nor Team,
Unipersonal og Norvikar i forbindelse med byggeprosjekter.
Hotellet er godt egnet for kurs- og konferanser og samarbeider bla.
med Lavangen kommune, Fagforbundet og Universitetssykehuset
i Nord-Norge (UNN) 
Åpningstid:
Døgndrevet hotell, primær åpningstid fra kl.07.00 -23.00,  
Kontaktperson: Tor Lyngmo, tlf : 0047 476 41 864
Mail: tor@fjellkysten.com

Hotell/pensjonat-‐	  overnatting	  -‐	  bespisning

Lavangen
Byggeindustri	  AS	  
Orgnr:	  947	  725	  114
facebook:	  lavangen.
byggeindustri?fref=ts	  
Tlf.	  0047	  771	  76	  950
9357	  TENNEVOLL
Lavangen	  kommune
GPS	  KOORD:

Lavangen Byggeindustri er lokalisert på Tennevoll. Bedriften dri-
ver salg av alt innen innenfor byggevarer og VVS. Butikken fører
verktøy, interiør, maling, rør/sanitær osv. 
Vi har egne rørleggere og tilbyr rørleggertjenester, utleie av stillas
og utkjøring av materiell som kjøpes hos oss. 
Åpningstid: Hverdager 0800-1600 Lør 1000-1300.  Vi er også til-
gjengelige utenom åpningstiden. 
Kontaktpersoner: Daglig leder Jan Bakli. Tlf. 0047 41667345 
Rørlegger Arve Borch 0047 97112026
Kontaktpersons telefonnummer: 
Mail: jan@byggeindustri.no - arve@byggeindustri.no

Byggevarer	  og	  rørlegging	  	  

Lavangen	  Elektro	  AS
Orgnr:	  992	  522	  526
www.lavangenelektro.no
9357	  Tennevoll
Lavangen	  kommune
Tlf:	  0047	  913	  60	  509
GPS	  KOORD:	  

Lavangen Elektro AS holder til i Lavangen kommune i Troms, vi
tar i tillegg oppdrag i Salangen, Gratangen, Bardu, Målselv,
Narvik, Ibestad og Dyrøy. Bedriften ble startet bedriften i 2008, og
har i dag fire ansatte.
Hovedaktiviteten er elektroinstallasjoner i forbindelse med oppus-
sing av boliger eller oppføring av nybygg. Hos oss får du en kom-
plett installasjon. Tilbyr også utleie av elektromontører med fag-
brev i lavspent og høyspent. Vi har også bred erfaring innen elek-
troinstallasjoner på skolebygg, butikker, fjøs og i landbruk forøv-
rig. Bedriften har god kompetanse på vedlikehold og drift av gate-
lys og automasjon. 
I Lavangen Elektro er vi opptatt av service og pålitelighet, målet
vårt er at våre kunder skal oppleve punktlighet, oppfølging og kva-
litet. Det finnes mye forskjellig utstyr på markedet; vi bruker kun
det beste! 
Referanser: Lavangen Elektro AS er godkjent installatør.
Referanser leveres etter ønske og ved behov. 
Åpningstid: Hverdager: Kl. 07:30 - 16:00. I helger og utenom
arbeidstid er vi tilgjengelig via vår kontaktperson.
Kontaktperson: Daniel Helgesen
Tlf: 0047 913 60 509/ 0047 970 44 811
Mail: daniel@lavangenelektro.no

Elektro,	  VVS



Perpetuum	  Miljø	  AS
Orgnr:	  984	  464	  045
www.perpetuum.no
Tlf.	  0047	  400	  02	  929
Pb.	  3634,
9278	  Tromsø	  
GPS	  KOORD:

«Perpetuum AS er Nord- Norges største private avfallsselskap.
Perpetuum håndterer farlig avfall og industritjenester, næringsav-
fall og avfall til deponi. 
Vi har avdeling  i Balsfjord, Salangen, Narvik (salgskontor),
Harstad, Tromsø og Kirkenes. 
Våre åpningstider er:  07.00 til 16.00 + beredskapsvakt
hele døgnet. 
Vårt sentralbord: tlf. 0047 400 02 929 
Kontaktperson: Trond Arntsen, tlf. +47 404 88 003,
Mail: tra@perpetuum.no

Miljøhåndtering,	  transport	  og	  logistikk

Arena	  Elvenes	  AS
Org.nr:	  990	  463	  522
www.arenaelvenes.no
9355	  Sjøvegan
Salangen	  kommune
Tlf.	  0047	  91	  700	  556
GPS	  KOORD:	  

Arena Elvenes  AS er lokalisert ved Fylkesveg 851, 13 km fra
Sjøvegan og 17 km fra Setermoen. Anlegget disponerer flystripe
og har konsesjon for å ta imot småfly og helikopter. Vi leier ut 10
stk. dobbeltrom med felles oppholdsrom og kjøkken. Catering kan
leveres i samarbeid med Lapphaugen Turiststasjon AS. Arena
Elvenes AS tilbyr utleie av kontorer, lagerarealer og oppvarmede
verkstedlokaler.  Vi arrangerer ulike fritidsaktiviteter både sommer
og vinter. Kommuniserer på norsk og engelsk. 
Avstander andre steder/fasiliteter: 
47 km til Bardufoss lufthavn, 88 km til Harstad/Narvik lufthavn
Evenes, 80 km til Narvik. 
Kontaktperson:
Bjørn Nordmo, telefon: 0047 91 700 556
Mail: bjorn@arenaelvenes.no

Utleie	  av	  lokaler.	  Overnatting.	  Helikopterdrift	  (Flystripe	  med	  konsesjon.)

Lapphaugen
turiststasjon	  AS
Orgnr:	  990	  841	  292
www.lapphaugen.no
Lavangen	  kommune
Tlf.	  0047	  771	  77	  127
GPS	  	  KOORD:
N68*40.760
E17*54.880

Lapphaugen Turiststasjon ligger like ved E6 i Lavangen kommu-
ne, midt mellom Narvik og Setermoen i Bardu kommune.
-Vi vektlegger god mat, god service og gode fasiliteter for over-

natting i vakre omgivelser med mektig natur. 
Denne familiebedriften startet med en enkel turisthytte ved
Spansdalselva i 1930. Anlegget på Lapphaugen ble åpnet i 1960
og har senere blitt utvidet og modernisert i flere etapper. 
Vi produserer mat i eget kjøkken, har spisesal til våre gjester og

tilbyr også catering. Lapphaugen har 10 utleiehytter, fire uten inn-
lagt vann og seks med bad, balkong og Wi-Fi. Størrelsen på hyt-
tene varierer fra 9 - 54 m2, og med 2 - 6 sengeplasser. Ønsker du
langtidsleie? Ta kontakt og be om tilbud for overnatting og bespis-
ning. 
Kontaktpersoner: Heidi og Arne Lundberg
Telefon: 0047 77 17 71 27
Telefaks 0047 77 17 74 00
Mobil:  0047 901 76 703
Mail: postmaster@lapphaugen.no

Overnatting,	  matservering,	  hotell,	  pensjonat

SALANGENSALANGEN



AKTIV	  IT	  AS	  
Orgnr:	  994813	  560
www.aktiv-‐it.no	  
Tlf:	  0047	  916	  36
051/0047	  416	  88	  253	  	  
9350	  Sjøvegan,
Salangen	  kommune
GPS	  KOORD:	  Lat:
68.8748897	  Lon:
17.8354148	  

AKTIV IT AS er lokalisert i Salangen. Vi installerer, drifter og
videreutvikler dine IT-systemer og forhandler det meste av pro-
dukter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Eks:
PC-utstyr, servere, nettverksutstyr ITV løsninger (videoovervå-
king) skallsikring og adgangskontroll. Vi selger printere og kopi-
løsninger, og tar service på Kyocera kopimaskiner. 

AKTIV IT AS tilbyr din bedrift hjelp til prosjektering, utvikling
av skreddersydde løsninger og drifting av virksomhetens IT-syste-
mer. Dette gir en stabil og optimal IT - løsning som også vil være
kostnadseffektiv.
Referanser: Salangen Kommune (Leveranser av IT- utsyr, data-
kabling, trådløse systemer), Jensen Elektriske avd. Sjøvegan
(Nettverkskabling), Coop Nord SA (Service avtale for Troms og
Lofoten, Leveranser av IT utsyr, Datakabling og ITV), Sør-Troms
Museum (Leveranser av IT utstyr, kopimaskiner, datakabling og
ITV), Salaks AS (Service avtale, leveranser av IT utsyr, kopimas-
kiner, datakabling og ITV) 
Åpningstider: Man - Fredag: 08.00 – 1600, 
Utenom åpningstid: Tlf:  0047 916 36 051 /0047 416 88 253  
Kontaktperson:
Kjell-Ivar Martinussen, tel: 0047 916 36 051 /0047 416 88 253  
Mail: firmapost@aktiv-it.no

Data	  -‐	  telefoni

Sport	  1	  Sjøvegan,
Orgnr:	  987	  006	  110
www.sport1.no
Facebook:
sport1sjovegan
Tlf:	  0047	  77	  17	  49	  00
9350	  Sjøvegan	  i
Salangen	  kommune
GPS	  KOORD:

: Sport1 Sjøvegan er en fullsortiment sportsbutikk. Vi har sko,
bekledning og utstyr til allslags vær og har fokus på friluftsliv. Vi
satser derfor bla. på frilutsbekledning, sekker og fjellstøvler. I til-
legg har vi godt utvalg av sportsutstyr innen løp, trening, fotball,
ski og ikke minst fiske. Har du tenkt deg en tur på fjorden eller i
Salangsalva? Ta en tur innom Sport 1 først!
Referanser: Med i kjeden Sport 1- ekte sport.
Åpningstider:
Mand- Fred: Kl. 09.30- 16.30
Lørdag: Kl. 10.00 - 15.00
Utenom åpningstiden: Kontakt Brita Sagerup. Tlf: 99 04 73 47
Mail: sport1.sjovegan@sport1.no

Sportsbutikk

Jensen	  elektriske	  as
EURONICS
Orgnr:	  950	  233	  486
www.jensen-‐
elektriske.no
Tlf.	  0047	  771	  75	  115
9350	  Sjøvegan,
Salangen	  kommune
GPS	  KOORD:

Jensen elektriske as er lokalisert til Sjøvegan i Salangen kommu-
ne, men har også avdelinger/ butikker i Bardu, i Tromsø og på
Svalbard.  Bedriften, som har 35 ansatte, tilbyr elektriske installa-
sjoner samt installasjoner av tele/data og salg av elektriske artikler.
Referanser: Installasjoner for Forsvaret. Dette gjelder ledelse -og
undervisningsbygg, kaserne og idrettshall
Åpningstider: Kl. 07.00 -  18.00
Utenom åpningstid: Kontakt Tormod Berg, tlf. 0047 771 75 115
Mail: tormod.berg@jensen-elektriske.no

Elektrisk	  installasjon,	  elektrisk	  butikk



Bardu	  Kommune
Orgnr:	  864	  993	  982
www.bardu.
kommune.no	  
Tlf.	  0047	  77	  18	  52	  00
postmottak@bardu.
kommune.no	  
9365	  BARDU.	  
GPS	  KOORD:
N68.860391,
Ø18.350519.	  

Vertskommune	  Bardu

BARDUBARDU

Troms	  Skog-‐	  og
Utmarkssevice	  AS
Orgnr:	  998	  551	  900
www.tsu.no
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  911	  31	  667
GPS	  KOORD

Troms Skog- og Utmarksservice AS i Bardu kan tilby byggele-
delse og kontroll av tiltak.  På anleggstiden har vi utleie av traktor,
skogsmaskin, gravemaskin, telt, snøskuter, båt, ATV, samt kjøre-
opplæring. Troms Skog- og Utmarksservice AS disponerer også
store lagre, containere, og arealer for utleie. Kontakt oss for verdi-
fastsetting av skog og skogplanting. 
Referanser: Har jevnlige oppdrag med taksering av veger, anlegg
og installasjoner, samt eiendomssaker for det norske rettssystemet.
(Tingretten). Lang erfaring som fagkonsulent i skogbruk innen off.
forvaltning. Innehar sentral godkjenning i TK 1-2 og har drevet
næring med utleie og transport i 12 år.
Åpningstid: Mandag – fredag: Kl. 09.00- 16.00
Vakttelefon hele døgnet.
Kontaktperson: Yngve Bruhaug. 
Tlf: 0047 911 31 667
Mail: yngve@tsu.no

Ordfører (politisk leder): Arne Nysted.
Tlf 0047 90 79 17 69, arne.nysted@bardu.kommune.no
Rådmann (administrativ leder): 
Hege Walør Fagertun. Tlf 0047 95 12 24 22,
hege.walor.fagerthun@bardu.kommune.no
Åpningstid kommuneadministrasjon:
Sommer: Kl. 08.00 - 1500. Vinter. Kl. 08.00 - 1545. 
Bardu Kommune er på ca. 2700 km2. Kommunen har ca 4.000
innbyggere med kommunesentrum på Setermoen. Bardu sin histo-
rie begynner på slutten av 1700 tallet med innflytting fra
Østerdalen i Sør-Norge. På 1950-60-tallet ble det bygget to kraft-
verk i Altevannsområdet. Forsvaret og jordbruk har hatt en solid
posisjon i Bardu med betydelige arealer avsatt til jordbruk, skog-
bruk, skytefelt og militærleir. I de senere år har industri, handels-
servicenæring og reiseliv utviklet seg. Forsvaret, Bardu kommune
og Viken Senter er de største arbeidsgiverne i kommunen. 
Mer info på www.bardu.kommune.no
Viktige tlf:
Helsesenter (lege): Tlf. 0047 77 18 55 00
Øyeblikkelig hjelp: Tlf. 113. 
Tannlege: Tlf 0047 77 78 92 90
Øyeblikkelig hjelp 48 28 99 88 
Apotek: I Domusbygget/Coop Xtra) på Setermoen.  
Telefon 0047 77 18 23 93, epost bardu@apotek.no
Politi:
Bardu Lensmannskontor, Setermoen. Tlf 0047 77 18 67 20.  
Øyeblikkelig hjelp: Tlf  112
Brann: Tlf 110

Bygg	  og	  anlegg,	  maskinarbeid,	  snørydding.	  Konsulenttjenester

Veksthuset	  Bardu	  KF
Orgnr:	  988	  237	  825
Tlf.	  0047	  902	  12	  902
9360	  Bardu	  
GPS	  KOORD:
68°51'36.4"N
18°20'53.8"E

Veksthuset er en kommunalt eid utleievirksomhet, som er lokali-
sert i eget bygg i sentrum av Setermoen. 
Vi tilbyr utleie av kontorer/kontorhotell i moderne lokaler med
raskt internett. Totalarealet på ledige lokaler er 956 m2, leie inklu-
derer tilgang til møterom med videokonferanseutstyr. Veksthuset
tilbyr fleksible løsninger. Det er et godt miljø blant leietakerne
som allerede er her. 
Referanser: 2. etg. i Veksthuset ble tidligere brukt av Telenor
Kundeservice med åpent kontorlandskap, meget egnet til bruken. 
Åpningstid: Hovedsakelig Kl. 08.00- 16.00, men dørene er tids-
styrte av datamaskin, så dette kan endres etter behov. 
Kontaktperson: Tina Hansen, tlf. 0047 902 12 902 
Mail: firmapost@veksthuset-bardu.no

Utleie	  lokaler:	  Kontorutleie,	  (kontorhotell)

Veksthuset
Bardu



NordiX	  Data	  AS
Orgnr:	  864	  133	  312
Hjemmeside:
www.nordix.no
Tlf.	  0047	  77	  66	  26	  00
Postnummer	  og	  post-‐
sted:	  Postboks	  2151,
9267	  Tromsø	  /
Industrivegen	  12,
9360	  Bardu	  
GPS	  KOORD:
68.87985	  /	  18.35861

Nordix Data kan tilby tilknytning til internett i store deler av
Troms fylke. Dette både ved hjelp av radioteknologi og fibertek-
nologi.
Referanser: Vi bygger fibernett for kommunene Tromsø, Lenvik
og Lavangen, men har bygget nett vha. radioteknologi for kommu-
nene Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Berg, Bardu, Målselv,
Balsfjord, Storfjord, Tromsø og Karlsøy.
Kontaktperson: Leiv Bjørn Walle, tlf. 0047 77 66 26 00
Mail: lbw@nordix.no

Data-‐	  telefoni

Klimaservice	  AS
Orgnr:	  939	  275	  150
www.klimaservice.as
Industriveien	  5
9360	  Bardu	  
Tlf.	  0047	  771	  86	  450
GPS	  KOORD:	  

Klimaservice AS er et ingeniør – og entreprenørfirma innenfor
ventilasjon, kobber og blikkenslagerfaget. Selskapet leverer kom-
plette ventilasjons og komfortkjøleanlegg og utfører ulike service-
oppdrag på luftbehandlingsanlegg og innenfor kobber og blikken-
slagerfaget. Vi holder til i egne bygninger, med kontoer og verk-
sted som er tilpasset produksjon, og har i dag 16 medarbeidere. 
Bedriften tilbyr beslagsarbeid/aluproduksjon, og mindre sveisear-
beider. Vi prosjekterer, /leverer og monterer ventilasjonsanlegg.
Klimaservice produserer også aluminiumskapell/overbygg til per-
sonbilhengere.  
Referanser: Forsvaret: Mange leveranser/jobber forbindelse med
ventilering av flerbrukshaller, kontorbygg og kaserner. Det største
prosjektet er ledelsebygget på Bardufoss. (GIH-bygget) 
Kommuner: Svømmehall i Salangen, Bjerkvik skole i Narvik.
Åpningstid: 
Mandag – torsdag kl. 0700 – 15.30, fredag kl. 0700-14.00
For våre samarbeidspartnere vil vi være tilgjengelige utenom
åpningstiden, hele året.
Kontaktpersoner: Sigfred Steien:    Tlf. 0047 481 29 770 

Odd-Ivar Sletten: Tlf. 0047 905 92 556
Mail: sigfred@klimaservice.as og odd-ivar@klimaservice.as

Bygg	  og	  anlegg	  /	  VVS

Aspecto	  Norge	  AS
(Officer	  Nord)
Orgnr:	  990	  938	  547
www.officer.no
Tlf.	  0047	  917	  69	  000
9360	  Bardu
GPS	  KOORD:	  

Officer Nord er lokalisert på Setermoen i Industriveien 4. Vi er for-
handler for Network Norway gjennom Officer kjeden, vårt mar-
kedsområde omfatter Nord-Norge, med kontorer i Bardu og i Mo
i Rana. 
Bedriften tilbyr: Profesjonelle telefoniløsninger, nettskyløsninger
og fiberbredbånd. Salg av betalingsterminaler, mobiltelefoner,
nettbrett, div. tilbehør. 
Åpningstid: 0800-1600 alle hverdager.
Utenfor åpningstid, jfr. kontaktpersonene. 
Referanser: Bedrifter i alle kategorier.
Kontaktpersoner: 
Knut-Bjørnar Braathen, tlf 0047 901 00 099
Robert Strømsør, tlf 0047 483 22 666  
Mail: robert.stromsor@officer.no

Telefoni/IT

Per	  Kristian	  Simonsen
Orgnr:	  969	  452	  030
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  771	  85	  188/
0047	  905	  31	  260
GPS	  KOORD:	  

Virksomheten er lokalisert ved RV 851, 12 km fra Setermoen.
Tilbyr opplasting utkjøring av grus og knuste masser. Levering av
grus, knust fjell 0–8 / 0-22 / 8-22 og pukk 20-120 kult.
Referanser: Levering av beskrevne masser til Bardu Kommune,
Målselv Maskin, NVE, Bardu Maskin, Åsvang Maskin osv.
Kontaktperson: Per Kristian Simonsen
Tlf: 0047 771 85 188/ 0047 905 31 260

Bygg	  og	  anlegg,	  grus	  og	  knuste	  masser

Per Kristian Simonsen
Bardu



Mogaard	  Maskin	  &
Transport	  AS
Orgnr:	  984	  010	  729
www.mogaardmaskin.no
Setermoen	  
Bardu	  kommune
Tlf.	  0047	  901	  92	  936/
0047	  992	  48	  543
GPS	  KOORD:	  

Mogaard Maskin & Transport AS: VI FRAKTER DET DU VIL,
DIT DU VIL, NÅR DU VIL»
Familiedrevet firma med sentral/lokal godkjenning som tar trans-
portoppdrag i inn/utland. 
Vi kan besørge forflytting av både masser og maskiner og har også
utstyr for kroktransport/containertransport og spesialtransport.
Hurtig leveranse av pukk og grus fra egne gruver. Snørydding og
sandstrøing på vinterstid. 
Vår maskinpark er tilpasset alle typer gravearbeid: Tomter, vei-
bygging, vann og avløp osv.
Mogaard Maskin & Transport AS har hatt oppdrag for Bardu kom-
mune, Forsvaret, Målselv Maskin AS, Veidekke AS og har nylig
bygget veien inn til Rohkunborri Nasjonalpark i Bardu. 
Vi har også mange oppdrag for mange private kunder. 
Åpningstid/tilgjengelighet: 24/7. Hele døgnet - hele året.                                                  
Kontaktpersoner: Dag Sigmund Mogaard: Tlf: 0047 90 19 29 36 
Per Inge Mogaard:  Tlf 0047 99 24 85 43
Mail: post@mogaardmaskin.no

Transport,	  logistikk,	  maskinarbeid,	  snørydding

Håkstad	  Skog	  og
Landbruk
Orgnr:	  988	  509	  809
www.skogoglandbruk.no
9360	  Bardu	  
Tlf.	  0047	  482	  48	  046
GPS	  KOORD:	  

Håkstad Skog og Landbruk ble etablert i 2005 og har i dag tre
ansatte. Bedriften er lokalisert til Salangsdalen og Setermoen i
Bardu kommune, og tar oppdrag i hele regionen. 
Vi tilbyr skogrydding, snøbrøyting, transport med traktor og ATV.
Ta kontakt og be om tilbud !
Vi har også lagerbygg til utleie, og leilighet/hus for utleie.
Referanser: Vi har gjort jobber for Forsvaret, Bardu kommune, SB
skog og Nettskog.
Åpningstid: Er tilgjengelig på telefon.
Kontaktperson: Tore Håkstad, tlf. 0047 482 48 046
Mail: tore@skogoglandbruk.no

Bygg	  og	  anlegg,	  maskinarbeid,	  snørydding	  /	  utleie	  av	  lokaler,	  kontorer,	  hybel	  ,	  leilighet,	  brakkerigg	  

Mogaard Maskin & Transport

Håkstad	  Skog	  og
Landbruk

Bardu

Lien	  &	  CO	  AS
Orgnr:	  843	  314	  082
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  771	  81	  277	  /
951	  52	  100
GPS	  KOORD:

Lien & Co AS er en totalentreprenør innen elektro. Vi tilbyr utfø-
relse/installasjoner og leveranser av elektromateriell/utstyr både
innen sterkstrøm, svakstrøm, og brannteknisk, samt tele- og
dataanlegg. Vi leverer og monterer også luft-luft varmepumper,
samt bedriver liftutleie.
Bedriften har fem fast ansatte, to deltidsansatte, er lokalisert på
Setermoen og tar oppdrag i hele Troms fylke. 
Referanser: Større elektroanlegg/installasjoner for Forsvaret,
Bardu kommune og mange andre kommuner i Troms fylke, samt
bedrifter. Lien & Co AS er autorisert elkraftinstallatør samt innen
svakstrøm, med hhv. tele- og data gr. TIA. Vi har sentral godkjen-
ning innen brannsikring – i utførelse brannalarm og nødlysanlegg,
tiltaksklasse 3, som er den høyeste tiltaksklassen. 
Åpningstider: Mandag - fred. Kl. 07.30 – 16.00.
Utenom åpningstid; bruk kontakttelefonen.
Kontaktperson:
Svein Roald Lien, tlf. . 0047 951 52100 / 0047 77181277
Mail: liencoas@online.no

Elektro	  ,	  VVS,	  varme,	  rørlegging

Myrland	  Kran	  og
Transport	  AS
Orgnr:	  913	  456	  890
Adresse:	  Narvikveien	  
9360	  Bardu	  
Tlf.	  0047	  907	  30	  802
GPS	  KOORD:

Myrland Kran og Transport AS er lokalisert like sør for Setermoen
i Bardu. Vi påtas oss transport- og løfteoppdrag. Disponerer en 4-
akslet kranbil, med 2- akslet planhenger som er egnet til å trans-
portere brakker, containere osv.
Kran 85 t/m med radiostyring, jib, vinsj og forlenger. Løfte ka pa -
si   tet på krana: 3,2 tonn på 18 meter, 900 kg på 28 meter og
270 kg på 32 meter.
Maks hydraulisk rekkevidde: 28,2 meter. Vi driver også utleie av
containere. 
Tilgjengelighet: 24/7  Alle dager hele året
Referanser: Troms Kraft, Relacom, Fjellkraft, Nordkaft,
Peab/Bjørn Bygg AS, NCC Constuction 
Kontaktperson: Henning Myrland, tlf. 0047 907 30 802
Mail: henningmyrland@hotmail.com

Transport	  og	  logistikk,	  kranløft,	  transport	  og	  containerutleie.



A-‐K	  Maskiner	  AS,
Avd.Bardu
Orgnr:	  946	  468	  037
www.a-‐k.no
Tlf	  0047	  919	  19	  975	  
Fogd	  Holmboes	  gate
142	  A,	  9360	  Bardu
GPS	  KOORD:

A-K maskiner er landsdekkende leverandør med 50 salgssteder.
Salg av Case IH og New Holland traktorer, høste-maskiner, red-
skaper og innendørsmekanisering til landbruket. Avd. Bardu har
fire ansatte som betjener salg, butikk, deler og service. Vi forhand-
ler også sterke merkevarer for både private og profesjonell. Eks:
Kärchers høytrykkspylere og feiemaskiner, Brenderup tilhengere ,
Husqvarna hus og hageprodukter, Mobil olje- og smøreprodukter,
Genetech varmere og aggregater samt Duun og palax sine vedmas-
kiner og utstyr.
A-K- maskiner i Bardu har også verksted for tyngre kjøretøy.
Ta kontakt.
Åpningstider hverdager. Kl:08:00 – 16:00. 
Utenfor åpningstid:
Kontaktperson: Joar Rognli. Tlf: 0047 91122940
Mail: joar.rognli@a-k.no

Traktor	  og	  utstyr	  til	  landbruk	  og	  entreprenører.	  Verksted	  tunge	  kjøretøyer,	  arbeidstøy

Byggmester
Jermund	  Sørgård	  
Orgnr:	  970	  577	  777
Tlf:	  047	  900	  46	  965
9360	  BARDU	  
GPS	  KOORD:	  
Lat:	  68.8901407
Lon:18.3666595

Enmansforetak etablert i 1995 som tilbyr snekkertjenester på opp-
føring av nybygg og renovering av bygg, flislegging, mur/- puss.
Byggmester Jermund Sørgård tilbyr tjenester til bedrifter og pri-
vatpersoner i Bardu, Målselv, Salangen. Bedriften har egen lift,
stilasje, profesjonelt snekkerverktøy.  
Hva dette omfatter.  Antall ansatte, hvilket utstyr/materiell/maski-
ner/kapasitet osv. firmaet disponerer.
Åpningstid:  
Disponibel på telefon 0800 – 2100.
Referanser: 
Ansvarshavende ved bygging av separate avløpsanlegg. Godkjent
på våtromsnorm + modul 2. 
Bedriften har vært med på oppføring av over 200 nybygg siden
oppstarten i 1995. 
Kontaktperson: Jermund Sørgård, Telefon +47 900 46 965, 
Mail: jermunds@gmail.com

Bygg-‐	  og	  anlegg,	  maskinarbeid,	  snørydding

Byggmester
Jermund Sørgård

Krokseng	  AS
Orgnr:	  998	  126	  630
9360	  Bardu	  
Tlf.	  0047	  932	  46	  890
GPS	  KOORD

Krokseng AS er lokalisert ved RV 851, ca.12 km sør for
Setermoen. Firmaet har en ansatt, og tilbyr vintervedlikehold av
veier og plasser, herunder snørydding og sandstrøing. Arbeidet
utføres med to stk. traktorer. Vi kan også ta mindre oppdrag som
masseforflyttning og transport, ved bruker av traktor og henger. 
Krokseng As kan også påta seg skogrydding, og stiller da med
traktor m/vinsj, mann med motorsag/ ryddesag/ ATV og henger.
Gården Krokseng har en stk. utleiehytte 15 m2, uten strøm, med
vedovn og utedo. Matservering på forespørsel. Overnattingsplass
for 2-3 personer. Matservering på forespørsel for de som leier
hytta. 
Gården selger fiskekort for tre soner i Salangselva, sonene dekker
en elvestrekning på 5-6 km, ovenfor og nedenfor Kistefossen. 
Referanser: Kontrakt vintervedlikehold, Bardu kommune 2007 –
2013, og 2014 – 2018
Åpningstid: Tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt.
Kontaktperson: Roger Simonsen. Tlf: 0047 932 46 890
Mail: ro-simo@online.no

Maskinarbeid	  og	  snørydding.	  Fritidsaktiviteter

Krokseng AS
Bardu

VITO	  SETERMOEN	  AS
Orgnr:	  989	  877	  690
www.vitosetermoen.no
9360	  BARDU
Tlf:	  0047	  922	  81	  673
GPS	  KOORD:	  

VITO AS er en liten bedrift med stor kompetanse på båter og
motorer. 
Vi er en båt- og motorspesialist, som tilbyr hjelp til det meste.
Gjerne det andre ikke klarer.
Butikk og verksted i sentrum av Setermoen
Åpningstid: Kl 09.00 -15.00 
Henvendelser utenom åpningstid, bruk kontakttelefonen.
Kontaktperson: Vidar Sæther, tlf: 0047 922 81 673
Mail: post@vitosetermoen.no

Transport,	  logostikk,	  båter	  og	  biler

VITO AS



Mesterteknikk	  AS
Orgnr:	  975	  969	  452
www.mesterteknikk.no
Industriveien	  3,
9360	  Bardu	  
Tlf.	  0047	  771	  86	  900
GPS	  KOORD:

Mesterteknikk AS er en VVS - teknisk entreprenørbedrift, som
holder til i egne lokaler i industriområdet på Setermoen. Bedriften
har 20 års ingeniørkompetanse i VVS-faget. Våre seks ansatte er
godt kvalifiserte med mesterbrev og svennebrev.  Vi påtar oss
arbeidsoppdrag innen rørleggerarbeid, ventilasjon, blikkenslager-
arbeid, kuldeteknikk og montering og vedlikehold av varmepum-
per.
Bedriften har ingeniørkompetanse, er sertifisert for sveising og er
godkjent for ansvarsrett tiltaksklasse 2 og 3.
Mesterteknikk AS er NS-EN ISO 9001 sertifisert som VVS – tek-
nisk entreprenør og innfrir også de omfattende kravene til sertifi-
sering som Miljøfyrtårn. 
Vi er godkjent som opplæringsbedrift i blikkenslager og rørlegger-
faget. 
Tilbyr VVS - tekniske tjenester, servicearbeider, sveiseoppdrag og
har utleielift. 
Referanser: 
Mesterteknikk har og har hatt kontrakts- og serviceoppdrag for
ledende aktører i Nord-Norge:
Eks: Statkraft Energi AS, Statnett AS, Statsbygg Nord,
Forsvarsbygg Midt-Troms, 
Troms Fylkeskommune, og mange kommunene i Troms Fylke.
Åpningstid: Hverdager: Kl 07.00 – 16.00, 
Utenfor åpningstid vil vår kontaktperson være tilgjengelig.                
Kontaktperson: Odd Roar Øgård, tlf: 0047 908 69 200
Mail: oddroar@mesterteknikk.no

VVS,	  varme	  og	  rørlegging

Fagsøm	  AS
Orgnr:	  988	  545	  929
www.fagsom.no
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  771	  82	  888	  
Mob:	  974	  84	  023
GPS	  KOORD:	  

Produksjon av beskyttelsestrekk for transport, lagring og pakking
er vårt hovedprodukt. Men restaurering, reparasjoner av telt/turut-
styr og omtrekking av møbler, bilseter, scooterseter, osv. utgjør
også en stor del av virksomheten. Rengjøring/dyprensing av
møbler og interiør har blitt mer og mer etterspurt. Kundene våre er
både privatpersoner, offentlige etater og et bredt spekter av firma-
er/virksomheter. Vi har produsert beskyttelsestrekk for entreprenø-
rer, slakteri, kaianlegg, oppdrettsanlegg, fiskeflåten, industrien,
musikere, bilbransjen, leverandører av turutstyr, snøscootereiere,
hundeekvipasjer osv.
Spesielle referanser:
Forsvaret: Produksjon av sidetelt, baktelt og lagringspresenninger
for LEO 2 stridsvogner.
Color Line: Restaurering av salonger på fire av danskebåtene.
Torghatten trafikkselskap: Omtrekking av seter i salonger på tre av
selskapets ferger. 
Fagsøm leverer også skreddersydde madrasser for bobiler, cam-
pingvogner, båter, hytter, barnesenger, hundebur, etc.
Har du behov for å beskytte noe mot vær, vind, transport, lagring
eller slitasje? 
Ta kontakt, så diskuterer vi løsninger og kommer med tilbud! 
Kontaktperson: Odd-Arne Jacobsen, tlf: 0047 974 84 023
Mail: odd-arne@fagsom.no

Sømrelaterte	  produkter	  og	  tjenester

Brødrene	  Bakkehaug	  AS
Orgnr:	  880	  995	  022
www.bakkehaug.com
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  901	  73	  218
GPS	  KOORD:	  

Brødrene Bakkehaug AS tilbyr salg og utleie av snøscootere, snø-
fresere og ATV. Fra vår butikk i Setermoen sentrum selger vi Ski-
doo snøscootere, Can Am ATV 4x4 og 6x6, Husquarna motorsa-
ger, Brentex tilhengere og Scott vinterklær. Ved kjøp eller leie hos
oss er du sikret god oppfølging. Vi har etablert eget serviceverk-
sted og tilbyr en service hvor vi henter inn snøscootere og ATV
som skal repareres. Brødrene Bakkehaug AS har erfaring med salg
og service til Statkraft SF, Narvik Røde Kors, i tillegg til et sort
lokalt salg til privatkunder. 
Se for øvrig utfyllende info på www.brbakkehaug.com
Åpningstid: Butikk. 09.00-1630 -  Verksted 08.00-1600  
For våre samarbeidspartnere er vi tilgjengelig hele døgnet, året
rundt.
Kontaktperson: Jan Arne Bakkehaug, tlfnr: 0047 901 73 218
Mail: ba-seter@online.no

Snøscooter/ATV,	  leie,	  salg	  og	  service



Arena	  Bardu	  AS
Orgnr:	  995	  460	  440
www.arenabardu.no
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  479	  12	  175
GPS-‐KOORD:

Arena Bardu AS er lokalisert i sentrum av Setermoen og består av
en driftsorganisasjon som driver utleie og konsulentbistand.
Bedriften tilbyr utleie av: Innendørs lagerplass, kontorlokaler
(kontorhotell) for 12 arbeidsplasser, (antallet kan økes) utleie av
inntil 10 møblerte hybelleiligheter. Servering av frokost, lunsj og
middag på forespørsel. Vi har et bredt tilbud av fritidsaktiviteter,
og har utleie av snøscooter/ATV. Firma tilbyr konsulentbistand på
Backcountry security and support.
Åpningstid: Kl. 0700-2200.
Utenom åpningstid; jfr. kontaktperson.
Referanser: Vi har gjort jobber for Villmarkstur AS,
Bardu kommune, Prominent Norge AS,  og Rambøll.
Kontaktperson: Gunnar Bergholt. Tlf 0047 479 12 175
Mail: gunnar@arenabardu.no

Utleie:	  Lokaler/kontorhotell,	  snøscooter/ATV.	  Fritidsaktiviteter

Jan	  Sagmo
Orgnr:	  954	  586	  278
Nedre	  Bardu
Tlf.	  0047	  901	  09	  044
GPS	  KOORD

Bedriften er lokalisert i Nedre Bardu.
Vi tilbyr snørydding, isriving/isfjerning, lasting, lossing, kranar-
beid, masseforflyttning, sand/saltstrøing samt kosting av veier og
plasser.
Referanse: Troms fylkeskommune. Bardufoss Høgtun VGS.
Kontaktperson: Jan Sagmo. Tlf: 0047 901 09 044
Mail: ja-sagmo@online.no

Bygg	  og	  anlegg,	  maskinarbeid,	  snørydding	  

Jan Sagmo
Nedre Bardu

Joar’s	  Transport	  AS
Orgnr:	  990	  027	  803
www.joars.no
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  771	  83	  116	  
Mobil:
0047	  913	  35	  545	  
GPS	  KOORD:	  

Joar’s Transport er lokalisert i Nedre Bardu og har på grunn sin
spesielle kompetanse oppdrag i store deler av Midt - Troms regio-
nen. Firmaet startet som enkeltmannsforetak i 1988, og ble et AS
i 2006. 
Bedriften tilbyr høytrykksspyling, slamsuging, slamtømming,
sandfangtømming, samt snøbrøyting og ulike typer gravearbeider.
Vi har en velutstyrt maskinpark som er godt tilpasset et bredt spek-
ter med oppgaver. Eks: Lastebil 6x2 med brøyeutrustning og kro-
kløft for avfallscontainere, Volvo L 90 16 tonns hjullaster med
utstyr for sommer og vinterdrift. Valtra traktor med dumpehenger
komplett utstyrspakke for vinter og sommerarbeid. Volvo grave-
maskin, 6 tonn, med alt nødvendig tilbehør. Joar’s Transport AS
kan foreta rørinspeksjon på dimensjoner fra 30 – 800 mm, vi dis-
ponerer også steamkjele og utstyr for skjæring av asfalt og betong.
Åpningstid: Mandag -  fredag kl. 07.00 – kl.15.00.   Vakttelefon
hele døgnet. 
Referanser: Firmaet har og har hatt jobber for kommunene Bardu,
Målselv, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. Vi har også
løst oppdrag for Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon
(FLO) og private firmaer som Maxi tjenester, Nergård AS
Senjahopen, Vaktmester service Finnsnes, NCC Construction
Finnsnes, TP-Maskin og Maskin & Anlegg. Kontaktinfo for samt-
lige referanser kan videreformidles.
Kontaktperson: Joar Johansen,
tlf: 0047 771 83 116/: 0047 91 33 545
Mail: joarst@online.no

Høytrykksspyling,	  slamsuging,	  rørinspeksjon

Furuly	  Turbuss	  AS
Orgnr:	  992	  653	  167
www.furulyturbuss.no
Salangsveien,	  9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  917	  20	  156	  /
0047	  915	  49	  575
GPS	  KOORD:

Furuly Turbuss AS er et familiedrevet firma, lokalisert i Bardu, åtte
km fra Setermoen. Vi disponerer fire topp moderne busser med
kapasitet fra 16- til 49 seter og har lang erfaring i persontransport. 
Har du et transportbehov, ta kontakt og be om tilbud.
Referanser: Furuly Turbuss har i en årrekke hatt transportavtaler
med kjøring for Forsvaret, Troms Fylkeskommune, Bardu kom-
mune, og med transportselskapene Cominor og Bussringen. Vi
arrangerer også «pakketurer» i egen regi, i inn og utland. 
Åpningstider: Hele døgnet, alle dager, hele året.  
Kontaktpersoner: 
Alf Furuly: 0047 915 49 575, 
Bjørn-Tore Furuly: 0047 917 20 156
Mail: alffu@online.no

Transport-‐	  logistikk	  –	  busstransport

Furuly Turbuss
Bardu



Barduprodukter	  AS
Orgnr:	  948	  152	  991
www.bapro.no
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  771	  85	  100
GPS	  KOORD:

Barduprodukter er en arbeidsmarkedsbedrift med sju ordinært
ansatte og 20 tiltaksdeltakere som holder til i industriområdet på
Setermoen i Bardu.
Bedriften har et moderne vaskeri og en godt utstyrt
snekkeriavdeling.
Ta kontakt og be om tilbud på vask av sengetøy, arbeidstøy,
privattøy, dør- og inngangsmatter etc, etc.
Også utleie av sengetøy og duker. Ta også kontakt hvis behov for
snekkerarbeid/snekkeriprodukter. Henter og bringer i nærområdet.
Bedriften er sertifisert innen Equass kvalitetssikring.
Referanser: Offentlige og private virksomheter i regionen.  
Åpningstid: Man- fred  Kl 07.30-15.00. For henvendelse utenom
åpningstiden, se kontakttelefon.
Kontaktperson: Karl-Johan Wilhelmsen.Tlf: 0047 90 88 10 19
Mail: karljohan@bapro.no

Vaskeri	  og	  snekkeri	  

Deponi	  Steiland
Orgnr:	  864	  993	  982
Tlf:	  0047	  771	  85	  200
postmottak@bardu.
kommune.no
9360	  Bardu
GPS	  KOOR
Bredde	  68,865334
Lengde	  18,375748

Bardu kommune har et eget deponi  på Steiland.
Deponiet er godkjent og kan motta lett- og olje- forurensetmasser,
betong, asbest, byggeavfall, brennbartavfall, elektronikk, plast,
trevirke med mer.
Ved deponiet har Bardu kommune slamanlegg og kan motta
uavvannet og avvannet slam.  Åpningstid for levering av avfall fra
næring kontakt  Formann Morten Fagerthun tlf : 0047 909 21 161,
kl: 08.30 til 14.30.
Kontaktperson : Johanne Sollid tlf: 0047 417 64 778
Mail: johanne.sollid@bardu.kommune.no

Deponi:	  Avfallshåndtering,	  mottak	  av	  lettforurenset	  avfall	  og	  ordinært	  avfall

Bardu	  Media	  AS
Orgnr	  998	  584	  264	  
www.bardumedia.no
Solstien	  6
9360	  Bardu
Tlf.	  0047	  97	  47	  23	  23
GPS	  KOORD:

Bardu Media AS er lokalisert på Setermoen. Vi påtar oss fotoopp-
drag, (mobilt studiofoto), pressemeldinger, prosjektarbeid, språk-
vask og kommunikasjonsrådgivning. 
Leveranse av klær med folietrykk (logo), gravering på kopper, etc,
leveranse av reklameprodukter, pins, klistremerker osv. 
Kontaktperson: Arild Nordahl, tlf 0047 97 47 23 23
Mail: post@bardumedia.no

Foto,	  pressemeldinger,	  kommunikasjonsrådgivning,	  trykksaker,	  reklame	  

Industriveien	  4	  AS
Orgnr:	  989	  140	  841
9360	  BARDU	  
Tlf.	  0047	  771	  81	  177
GPS	  KOORD:	  

Industriveien 4 AS på Setermoen i Bardu tilbyr utleie av kontorer
i ulik størrelse, fra 10 - til 24 m2.  Leies ut med eller uten kontor-
møbler. Lokalene er tilknyttet datanettverk via fiber, leietakerne
disponerer også møterom med prosjektor/tavle o.l. med plass til 10
personer. Tilgang til kjøkken, dusj/WC. Gode parkeringsmulighe-
ter med motorvarmeuttak. 
Kontorene er lokalisert tett ved supermarked og sportsbutikk.
Øvrige leietakere i Industriveien 24 AS er firmaer som driver regn-
skap/revisjon, datasupport og salg av telefoni for bedrifter.
Åpningstid etter avtale.  
Kontaktperson: Tore Helberg
Tlf: 0047 928 04 730
Mail: tore@revisorene.no

Kontorutleie

Industriveien 4 AS
Bardu

Deponi
Steiland



Villmarkstur	  AS
Orgnr:	  994	  922	  157
www.villmarkstur.net
www.facebook.no/
villmarkstur	  
9360	  BARDU
Tlf.	  0047	  47	  92	  39	  80	  
post@villmarkstur.net	  
GPS	  KOORD:	  

Villmarkstur AS har opparbeidet bred erfaring på jakt, fiske og fri-
luftsliv/turisme i Indre-Troms. Selskapet har de siste årene i tillegg
levert tjenester og konsulentbistand for firmaer som bygger kraft-
ledninger og telekommunikasjon langt fra sivilisasjonen og har
også bistått politiet og forsvaret i forbindelse med redningsaksjo-
ner
Virksomheten omfatter i tillegg også utleie av personell, båter,
biler, ATV, snøscootere og aktuelt utstyr. Kunder tilbys HMS-kurs
og opplæring på de aktuelle kjøretøyene. For selskap som opere-
rer langt fra sivilisasjonen kan vi tilby utleie av nødbuer som til-
fredsstiller HMS-krav og, som pga. lav vekt, kan løftes ut med
helikopter. Vi har kompetanse og erfaring på support til ulike
entreprenører og er meget fleksible på levering av tjenester. 
Referanser: 
Statnett: Guiding i forbindelse med masteplassbefaringer, stik-
ningsassistenter og grunnundersøkelse, Universitetet i Tromsø
v/Tromsø Museum: Ved utgravninger langt fra vei. Forsvaret: I
redningsaksjoner etter flyulykken i Kebnekaise 2012. Referanser
oppgis på forespørsel. 
Åpningstid: Mand.-fred. Kl. 0800 – 1600
Utenom åpningstid og i helgene: Se kontakttelefon.
Kontaktpersoner og tlf:
Gunnar Bergholdt.  Tlf: 0047 47 91 21 75  
Kurt-Jan Kvernmo. Tlf: 0047 45 90 91 10
Mail: gunnar.bergholt@villmarkstur.net
kurt-jan@villmarkstur.net

Transport,	  logistikk,	  utleie,	  kjøreopplæring,	  konsulenttjenester,	  fritidsaktiviteter

Bardu	  Sport	  AS	  
Orgnr:	  974	  990	  849
Facebook	  adr:	  
Tlf	  0047	  77	  18	  25	  80
9360	  Bardu	  
GPS	  KOORD:

Bardu Sport kan tilby et bredt spekter at produkter for sport og fri-
luftsliv. Vi har turutstyr og bekledning for sommer- og vinterfor-
hold. Godt utvalg i ski og sykkel. Skal du på jakt-eller fisketur inn-
over Altevatnet, kan det lønne seg å ta turen innom Bardu Sport
først. I tillegg til utstyret, har vi også god lokalkunnskap som vi
gjerne deler med våre kunder.  
Referanser: Vi leverer arbeidsklær til Bardu kommune, samt klær
og turutstyr til Viken senter, Fjellguiden Altevatn, Setermoen mot-
tak, Statkraft SF og flere. 
Åpningstider: Kl. 10.00 -17.00, Torsdag: Kl. 10 -17.00, Lørdag:
Kl. 10 - 15.00
Utenom åpningstiden:
Kontaktperson: Helge Midttun. Tlf 0047 90 20 62 37
Mail: bard-a@online.no

Sportsbutikk

Bardu	  Huskylodge
Orgnr:	  993	  64	  2800
MVA
www.huskylodge.no
Tlf:	  0047	  	  994	  02	  728
Bjørkmo,	  Bonesveien	  i
Bardu	  kommune.
GPS	  KOORD:
68	  grader	  38	  minutter
og	  29	  sekunder	  nord,
18	  grader	  14	  minutter
og	  42	  sekunder	  	  øst

Bardu Huskylodge er lokalisert til Bones i Salangsdalen, ikke
langt fra Polar park. Vi er et lite firma med to ansatte, som i hoved-
sak tilbyr lengre hundekjøringsturer på vinterstid. Utenom hoved-
sesongen ( januar - april) leier vi ut hytter til overnatting, og kan
ta  våre kunder med på dagsturer med hundespann eller kløvturer
med rein, geit og / eller hund. På Bjørkmo finnes det både badstue
og lavvo. Vi tilbyr også matservering i forbindelse med utleievirk-
somheten, maten må bestilles på forhånd.
Kontaktpersoner: Jan og Ane Klaudiussen, 
Tlf.:  0047 994 02 728 /0047  413 54 534. 
Mail: info@huskylodge.no

Fritidsaktiviteter,	  sommer	  og	  vinter.	  Overnatting,	  matservering

Bardu Huskylodge



Bardu	  Hotell	  på
Setermoen
Orgnr:	  980	  624	  323	  
www.barduhotell.no
www.facebook.com/
barduhotell
9360	  BARDU
Tlf.	  0047	  771	  85	  940
GPS	  KOORD:
68°51'34.9"N
18°20'51.8"E

Hjemmekoselig, familiedrevet hotell på Setermoen som tilbyr
overnatting, restaurant, bar, diskotek, møte-/konferanserom.
Hotellet har 40 rom med eget bad, pluss konferanserom og restau-
rant til ca. 80 personer. 
Bardu Hotell har lang erfaring med langtidsboende gjester og stør-
re kontraktspartnere. Det er mulig med både halvpensjon og full-
pensjon. Ta kontakt for tilbud!
Ordinære åpningstider: Døgnbemannet resepsjon.
Middagsservering i Trollstua restaurant kl. 1730-2000. Ellers på
bestilling. Lobbybar: Åpen til 2300. Skilder'n diskotek/Trollstua
bar: Fredag og lørdag 2100-0200. Skilder'n og Trollstua bar stengt
sommer, jul og påske.
Kontaktperson: Kjetil Johannes Sylte, eller vakthavende.
Tlf: 0047 771 85 940
Mail: barduhotell@bardu.online.no

Overnatting-‐	  matservering	  hotell/pensjonat	  o.l.

Troms	  Salgssentral	  AS
Orgnr:	  975	  809	  781
www.tromssalgssentral.no
Bardu,
tlf.	  0047	  771	  81	  338
Finnsnes:
tlf.	  0047	  778	  401	  77
GPS	  KOORD:

Troms Salgssentral AS har til sammen ni ansatte og avdelinger på
Setermoen (Bardu) og på Finnsnes. I butikkene våre vil du til
enhver tid møte hyggelige selgere og et bredt vareutvalg. innenfor:
kontorrekvisita, blekk og toner til printere, tørkepapir, rengjø-
ringsmidler, skolemateriell, emballasje, multifunksjonsskrivere,
kontorstoler og lyskilder. 
Har du spørsmål angående våre tjenester, priser eller annet?
Kontakt oss i dag. 
Referanser: Leveranser til næringsliv og offentlig forvaltning. 
Åpningstid: Mandag-fredag: Kl 08:00-16:30
Henvendelse utenom åpningstid, se kontaktperson. 
Kontaktperson:
Kjell Arne Furuly, tlf:: 0047 97542634
Mail: kjell@salgssentral.no

Kontorrekvisita,	  datautstyr

Troms Salgssentral

Coop	  Nord	  SA
Orgnr:	  938497257
www.coop.no
(oversikt	  over	  alle
butikker,	  med
åpningstider)	  
Tlf.	  0047	  977	  99	  500	  
9291Tromsø	  
GPS	  KOORD:	  

Coop Nord AS har dagligvarebutikker fra Kjøpsvik i sør til
Nordreisa i nord. I det aktuelle prosjektområdet for Statnetts lin-
jeutbygging Ofoten – Balsfjord kan vi levere matvarer i Narvik,
Bjerkvik, Sjøvegan, Setermoen, Andselv, Olsborg, Storsteinnes og
Vollan/Nordkjosbotn.. 
Coop Nord AS selger også byggevarer i Bardu, Målselv og
Tromsø og har butikker med klær, interiør og sport i Bardu,
Bardufoss og Finnsnes, Obs-butikker i Harstad, Narvik og  i
Tromsø.
Med Coops bedriftskort er det enkelt å handle i våre butikker.
Kontakt oss for nærmere informasjon.
Kontaktperson:
Ole Dalbakk, tlf: 0047 975 25 470 
Mail: ole.dalbakk@nord.coop.no

Dagligvarer,	  Byggevarer,	  verktøy,	  sportsbutikker,	  klær,	  interiør	  

Sollid	  Entreprenør	  AS
Orgnr:	  958	  	  024	  479
www.sollid.net
Tlf	  0047	  771	  86	  700
Industriveien	  9,
9360	  Bardu
GPS	  KOORD:

Sollid Entreprenør AS er et maskinentreprenørfirma som er loka-
lisert på Setermoen. Vår virksomhet er primært arbeider i fjell,
jord og betong. Vi tilbyr også leveranser av rør og rørmateriell, tar
oppdrag med transport/masseforflyttning og snøbrøyting , på vin-
terstid. 
Firmaet har sentral godkjenning og lang erfaring innen
entreprenøryrket.
Sollid Entreprenør AS tilbyr også utleie av husvære for inntil fem
personer. 
Åpningstid:
Mandag – torsdag: Kl. 07.00 – 15.30.
Fredag: Kl. 07.00 – 13.00
Utenom åpningstid: Jfr. kontaktperson.
Kontaktperson: 
Rune Bakke, tlf. 0047 934 17 705
Mail: hep1000@online.no

Bygg,	  anlegg,	  maskinarbeid,	  transport,	  snørydding,	  utleie	  av	  brakkerigg/hybelhus.



S.O.S	  Event	  Security	  AS
Orgnr	  912	  181	  480
www.sossecurity.no
Tlf.	  331	  82	  000	  /
997	  82	  000
9365	  Bardu:	  
GPS	  KOORD:	  

S.O.S Event Security AS har hovedkontor i Larvik og avdelings-
kontor i Bardu og i Salangen. Vi tilbyr vektertjenester dag/natt,
security og safety, trafikkdirigering og følgebil og førstehjelpstje-
neste i anleggsområdet. 
Sertifiseringer og referanser:
Bedriften har nasjonal godkjenning for å utføre vektertjenester, og
bistår myndigheter og næringsliv med security og safety ved plan-
lagte og/eller oppståtte hendelser og prosjekter.
Selskapet er spesialister i planlegging og gjennomføring av trygg-
het for mennesker i alle sammenhenger. Både publikum og ansat-
te. Vi har i mer enn 15 år jobbet med ulike prosjekter innen bygg
og anlegg, transport, havnesikkerhet og bistand til myndigheter
Bla. i forbindelse med skipsulykken m/v Full City, som hadde det
største oljeutslippet i norsk farvann.
S.O.S Event Security as har ca. 150 ansatte vektere med god erfa-
ring og kompetanse Daglig leder i selskapet har en mastergrad i
beredskapsplanlegging, sikkerhet og krisehåndtering, og bistår
ofte i planleggingsprosesser og gjennomføring av ulike prosjekter. 
Åpningstid: Hele døgnet
Kontaktpersoner:
Jon Sigurd Jacobsen: Tlf 0047 997 82000
Morten Tokheim:     Tlf 0047 940 10872
Hans Arne Iversen:    Tlf 0047 407 28862
Mail: jon@sossecurity.no

Vaktselskap

Bardu	  Maskin	  AS
Orgnr:	  991	  487	  646
Tlf:	  0047	  959	  46	  019
www.bardumaskin.no
Spongaveien	  12,
9360	  Bardu
GPS	  KOORD:	  

Bardu Maskin AS er et maskinentreprenørfirma lokalisert på
Setermoen i Bardu. Bedriften har fire ansatte, er godkjent som
lærebedrift, og har i dag en lærling. Bardu Maskin AS innehar sen-
tralgodkjenning TK1 og ansatte med ADK1-sertifikat.
Maskinparken er topp moderne med et bredt utvalg av tilleggsut-
styr. Gravemaskiner fra 2,8t – 22 tonn. Utleie av minigraver både
til privatpersoner og bedrifter. To 16 tonns hjullastere. 
Komprimeringsutstyr fra 75 kg-2,3 tonn.
Vi tar oppdrag for privatpersoner, bedrifter, Bardu kommune og
forsvaret. I hovedsak driver vi med grunnarbeid på boligtomter på
sommertid og brøyting og strøing på vinterstid. Vår og sommer til-
byr vi kosteoppdrag av strøsand. Vi har kostebil med oppsamler,
løvsug, spyledyser, spyleslange m.m. som gir et 100% resultat. I
tillegg har vi frontkost med oppsamler og vanntank som kan mon-
teres på hjullaster.
Bardu Maskin AS driver også salg av rørdeler, fiberduk, isolasjon,
septiktank etc. Vi har lokaler i Spongaveien 12 ; her vil du finne
vårt verksted, lager, kontor m.m.
Ta kontakt mellom kl. 07.00-15.00 for en uforpliktende og hygge-
lig prat, eller befaring.
Kontaktperson: Simen Olsen, Mob. 0047 959 46 019 
Mail: simen@bardumaskin.no

Bygg-‐	  og	  anlegg,	  maskinarbeid,	  snørydding

Gjestefløya	  -‐	  Viken
senter	  for	  psykiatri
og	  sjelesorg
Orgnr:	  984	  806	  329
www.vikensenter.no	  
9360	  BARDU	  
Tlf.	  0047	  	  771	  89	  900
GPS	  KOORD:	  

Viken senter tilbyr overnatting i rolige, naturskjønne omgivelser
like ved Barduelva. Lån av fritidsutstyr og bruk av badeanlegg er
inkludert i romleien. Viken ligger ca. sju km sør for Setermoen
sentrum, ved RV 847 i Bardu Kommune. 
Vi tilbyr utleie av åtte rom med bad, felles gjestekjøkken samt
stue/oppholdsrom. Gjestene kan velge å få servert frokost
/lunsj/middag/kveldsmat, hel eller halv pensjon, eller lage maten
selv. 
Vi videreformidler også utleie av bolighus i Bardu.
Referanser/kunder for utleie: ATEA AS 
Åpningstid: Booking: man-fred. Kl 08.00-15:30.
Åpent hele døgnet/uka for ankomst/avreise
Tlf:: 0047 771 89 900.

Overnatting-‐	  matservering	  hotell/pensjonat	  o.l.

Gjestefløya 
ved Viken senter



Sørreisa
Vask	  og	  Søm	  AS
Orgnr:	  988	  238	  449
www.sorreisavaskogsom.no
Vikaveien	  26,
9310	  Sørreisa
Tlf.	  	  0047	  77	  86	  11	  74
GPS	  KOORD:

Sørreisa Vask og Søm AS er et industrielt vaskeri med sømavde-
ling,grovsømavdeling og salmakerverksted.
Vi kan besørge leveranse av tekstiler til vask og/eller reparasjon
samt leveranse av leietøy i området fra Harstad/Narvik i sør til
Tromsø i nord.
Bedriften tilbyr:
• Vask, impregnering og reparasjon av tekstiler,

herunder også arbeidstøy.
• Produksjon og reparasjon av telt, presenning og liknende.
• Vi tar også oppdrag «i felt», inkludert sveising av PVC.
Referanser: Vask, reparasjon og vedlikehold av materiell for
Forsvaret.
Vi besørger vask og reparasjon av arbeidstøy samt leietøy for en
rekke bedrifter i Troms.         
Åpningstid: Hverdager fra 07:00 til 15:00
Henvendelser utenom åpningstid: Bruk kontakttelefonen.
Kontaktperson: Pål Eirik Jensen, tlf: 0047 913 63 564
Mail: pal.jensen@svs-sorreisa.no

Arbeidstøy,	  vaskeri

Byggmakker	  Per
Strand	  Bardu
Orgnr:	  	  986	  923	  012
www.byggmakker.no/
varehus/bardu/pages/
default.aspx
Tlf:	  77	  18	  66	  00
9360	  Bardu
GPS	  KOORD:

Vi er en byggevarebutikk med fire ansatte, som er en del av Per
Strand konsernet som omfatter 12 butikker i Troms og Nordland.
Vi kan levere alt innen bygg og anlegg, og benytter oss av kvali-
tetsleverandører i alle ledd. Kvalitet og pålitelighet er viktig for
oss.
Åpningstid:  Mand- Fred: 8 -17, Lørdag: Kl.  9 -14
Referanser:  Vi har i dag innkjøpsavtale med Bardu kommune, og
leverer også blant annet til Forsvarsbygg og Storegga Entreprenør.
Kontaktperson: Ørjan Nygård.
Mail: orjan.nygard@per-strand.no.
Tlf 48 04 69 76

Byggevarer

Sørreisa	  kommune
Antall	  innbyggere:
3	  407
Storveien	  20,
9310	  Sørreisa
post@sorreisa.
kommune.no
Tlf.	  	  0047	  	  77	  87	  50	  00	  	  
GPS	  KOORD:	  

Ordfører: Paul Dahlø Paul.Dahlo@Sorreisa.kommune.no
Tlf. 99 20 46 01.
Rådmann:Ann Kristin Trondsen,
AnnKristin.Trondsen@Sorreisa.kommune.no, tlf 99 20 46 11.
Helsesenter dagtid:   Tlf. 77 87 50 00
Legevakt kveldstid   Tlf. 77 87 14 00
Tannlege:              Tlf. 77 78 80 00
Apotek: Dagligvareforretningene har apotekutsalg.
Nærmeste apotek er Finnsnes
Lensmannskontor: Tlf. 77 85 22 40,
kontor på Finnsnes
Brann: 113

Vertskommune:	  Sørreisa	  

SØRREISASØRREISA



Sørreisa	  kommune,
Tromskaia
Orgnr.
Storveien	  20
9310	  Sørreisa
www.tromskaia.no
Tlf.	  0047	  958	  81	  947	  /
0047	  778	  61	  855	  
GPS	  KOORD:	  

Sørreisa	  kommune
Tromskaia

Tromskaia i Sørreisa kommune ligger i Midt-Troms tett ved
hovedleia for skipstrafikken innaskjærs. Havnene har gode innsei-
lingsforhold som er isfrie vinterstid. Tromskaia består av 2 djups-
vannskaier, hvor ei i tillegg er Ro-ro-kai. Kaiene er ISPS-godkjen-
te. I tilknytning til kaiene er det opparbeidet industriområder. Det
er gode lagrinsmuligheter på og ved kaiene.
Kommunens havneregulativ holder lave satser. Det er også mulig-
het for å inngå avtaler ved store ilandførsler. Prisavtale for midler-
tidig lagrinsplass i tilknytning til kaiene vil også kunne avtales.
Nærmere informasjon finnes på ww.tromskaia.no
Internettadresse: postmottak@Sorreisa.kommune.no
Ellers kan det tas kontakt med
Havnesjef Kai S. Holstad
Tlf. dagtid 958 81 947 og etter ordinær arbeidstid 778 61 855
Mail: Kai.S.Holstad@Sorreisa.kommune.no
Sikkerhetssjef Lennart Fagernes
Tlf. dagtid 958 88 067 og etter ordinær arbeidstid 930 64 219
Mail: Lennart.Fagernes@Sorreisa.kommune.no

Kai

Sørreisa	  Kran	  og
Transport	  AS
Orgnr:	  979	  87	  9962
www.sorreisakran.no
Tlf.	  0047	  918	  04342
9310	  Sørreisa
GPS	  KOORD:

Vi påtar oss alt av oppdrag innen kranarbeid og transport.
Skibshåndtering, dvs. lasting og  lossing av båter er eksempel på
oppdrag vi utfører.  I dag har vi tre stk. mobilkraner (70 tonn, 80
tonn og 100 tonn) og lastebilkraner (44 tonn Palfinger på Volvo og
MAN med 4-hjulstrekk med spesialhenger for all transport).
Sørreisakran AS leier ut containere, brakker, brakkerigger samt
driver med demontering og kjøp og salg. Vi utfører alt innen trans-
port og kraning. 
Referanser: Bygg Finnfjord AS- flytting av hus, LKAB Narvik,
NCC, Skanska, PEAB. «Vi tar alt som kan løftes og transporteres»
Åpningstid: Vi er tilgjengelig alle dager, året rundt.
Kontaktperson: Amund Lyshaug, tlf. 0047 918 87 962
Mail: amund@sorreisakran.no

Bygg	  og	  anlegg,	  utleie	  av	  brakkerigger

Anleggsskolen	  AS
Orgnr:	  984	  255	  977
www.anleggsskolen.no
9310	  Sørreisa
Tlf.	  0047	  778	  61	  440
GPS	  KOORD:	  

Anleggsskolen i Sørreisa tilbyr sertifisert opplæring på truck, kran
og maskinfører og avholder liftkurs, ADK1, arbeidsvarslingskurs
og ADR. Sertifisert via ASAS. ATS nr. 054.
Skolen har en av Norges største maskinparker til opplæringsfor-
mål. Vi er en landsdekkende leverandør av sikkerhetskurs og dri-
ver også sakkyndig kontroll av maskiner og utstyr. Skolen har et
hybelbygg for kursdeltakerne, undervisningslokaler med to klas-
serom og et industriområde hvor deltakerne får den praktiske
delen av opplæringen. Verkstedlokalene er på ca.1600 m2 + ute-
arealer. Bedriften tilbyr i tillegg utleie av brakkerigg.

Anleggsskolen har rammeavtale på sertifisert opplæring til
Forsvaret og NAV tiltak i Troms fylke. Vi avholder blant annet
kurs for Store Norske Spitsbergen Kullkompani, entreprenører og
privatpersoner.
Opplæringen foregår mandag – fredag kl. 08.00 – kl. 16.00.
Vi er selvsagt tilgjengelige også utenom dette tidsrommet.
Vi kjører kurs på dagtid, på kveldstid og i helgene.
Kontaktpersoner:
Anita Endrestad:  Tlf: 0047 919 12 800
Henning Isaksen: Tlf. 0047 905 47 318
Mail: post@anleggsskolen.no

Konsulenttjenester.	  Sertifisert	  opplæring	  på	  truck,	  kran,	  maskin,	  lift	  etc.	  Utleie	  av	  brakkerigg.



Rognmo
Graveservice	  AS
Orgnr:	  992	  604	  786
www.rognmo
graveservice.no
9321	  Moen
Tlf.	  0047	  908	  82	  283
Målselv	  kommune
GPS	  KOORD:

Rognmo Graveservice AS tilbyr graving, flytting av maskiner,
massetransport og snørydding. 
Referanser: Erfaring med bygging av veier og rigget plasser for
Statnett SF,
Kontaktperson: Lars Rognmo
Tlf: 0047 908 82 233
Mail: lars@rognmograveservice.no

Bygg	  og	  anlegg,	  maskinarbeid,	  snørydding

MÅLSELVMÅLSELV

Målselv	  kommune
Orgnr:	  9724	  18	  005
Kommunehuset
9321	  MOEN
Servicekontoret:
Tlf.	  0047	  77	  83	  77	  00
Faks:	  77	  83	  77	  01
E-‐post:
postmottak@
malselv.kommune.no
GPS	  KOORD:

Ordfører: Helene Rognli, tlf. 0047 452 61 510
helene.rognli@malselv.kommune.no
Rådmann: Rita Johnsen, tlf. 0047 975 20 820
rita.johnsen@malselv.kommune.no
Målselv kommune ligger i Troms fylke, sentralt beliggende i de
indre deler av fylket med grense mot Sverige i øst. I nordvest når
Målselv til Malangens to armer, Målselvfjorden og Aursfjorden.
Kommunen er fylkets nest største etter areal. Målselv kommune er
på ca 3 300 km2 og kommunen har 6634 innbyggere. 
Moen er administrasjonssenter, mens tyngdepunktet av befolk-
ningen ligger i Bardufoss-området med tettstedet Andselv. 
Kommunen er et viktig trafikknutepunkt, ikke bare pga. flyplas-
sen, men også fordi E 6 går gjennom Andselv, Andslimoen og
Moen. Fra Andselv går Rv. 86 vestover til Finnsnes og Senja. 
Kommunen er den største og viktigste skogbrukskommunen i
Troms og Målselv står alene for vel halvparten av fylkets avvirk-
ning. Jordbruket er, på tross av en betydelig tilbakegang, fortsatt en
viktig næring, og Målselv er fylkets nest største jordbrukskommu-
ne. Driften baseres på storfehold samt sau og noe høns.
Potetarealet er fylkets største.
Næringslivet domineres av tjenesteytende næringer, og særlig er
Forsvaret viktig. I kommunen finnes hovedkvarteret for Brigaden
i Nord-Norge og 6. divisjon, og flere militære forlegninger for
Hæren, samt Bardufoss flyplass.
På kommunens hjemmeside www.malselv.kommune.no finner
man oversikt over åpningstider og kommunale tjenester.

Vertskommune

Europcar	  Bilutleie
Bardufoss	  –	  Lundberg
Bilutleie	  AS
Org	  nr:	  985	  988	  080
www.europcar.no
bardufoss@
europcar.no	  
9325	  Bardufoss
Tlf.	  0047	  77	  83	  09	  15
Målselv	  kommune
GPS	  KOORD:

Europcar Bilutleie Bardufoss – Lundberg tilbyr kort- og langtids-
leie av personbil, varebil, minibuss, tilhenger, biltransporttilheng-
er. Vi tilbyr også vask/bilpleie.
Åpningstider:
Bardufoss Lufthavn: Mandag – Fredag kl. 0800-2300 / Lørdag kl.
0900-1400 / Søndag kl. 1000-2300
Bardufoss Downtown Heggelia: Mandag – Fredag kl. 0900-1600,
Lørdag – Søndag: Stengt
Vi møter også kunder utenfor åpningstiden, dette innebærer et
leveringsgebyr.
Referanser: Gasellebedrift 2011/2012/2013 
Kontaktperson: 0047 77 83 09 15 – tilgjengelig 24/7.
Mail: brittlena@bilxtra.as

Transport,	  logistikk,	  bilutleie



Kolbjørn	  Olsen	  AS
Orgnr:	  941	  578	  861
www.kolsen.as
MålselvSenteret,	  
9325	  Bardufoss	  
Målselv	  kommune
Tlf.	  0047	  778	  30	  300
GPS	  KOORD:	  

Kolbjørn Olsen AS ble etablert som elektroentreprenør i 1949.
Firmaet er tilknyttet Elfag-kjeden og er totalleverandør innen EL
og IT.
Vi tilbyr: Sterk- og svakstrømsanlegg, belysning, varme og energi-
styringer for bedrift og industrianlegg. Tele/Data- nettverk og tele-
fonsentraler, fiberanlegg. Innbrudds- og brannalarmanlegg.
Internkontroll av el.anlegg og prosjektering
Sertifiseringer: Sentral godkjenning for brannalarm, nødlys og
ledelys tiltaksklasse 3.
DSB registrering innen lavspenningsanlegg for bygning og indus-
tri. Sykehus, elektriske anlegg og rom for medisinsk bruk.
Elektriske anlegg for maskiner og eksplosjonsfarlige områder.
Lavspenning for forsyningsanlegg og ledningsanlegg. Godkjent av
Post og tele tilsynet som tele- og fiberinstallatør klasse TIA. FG-
godkjent brannalarmfirma.
Referanser: Prosjekter og serviceoppdrag for Forsvarsbygg,
Forsvaret/NATO, Bardufoss lufthavn, private og offentlige virk-
somheter og industri.  
Åpningstid: Mand.- fred. Kl. 0730-1530.
Kontaktpersoner utenfor åpningstid; 
Anne Kristin Brekke: Tlf  0047 480 35 480 
Ingvard Brekke:        Tlf: 0047 901 16 128
Mail: ingvard@kolsen.as

Elektro,	  VVS,	  varme	  og	  rørlegging

TAM	  AS
Orgnr:	  930	  424	  110	  
www.tam.no
Tlf:	  0047	  778	  33	  414
Andslimoen,	  9325
Bardufoss
Målselv	  
GPS	  KOORD:
69°05’49’’N,
18°36’07’’Ø	  

TAM AS ble etablert i 1981 og holder til på Andslimoen i Målselv
kommune. 
Vår hovedvirksomhet er produksjon av store og mindre contai-
nere, brakker og hytter i sandwichmaterialer. Våre produkter er
lette, har stor styrke og god isolasjon. Vi produserer blant annet
nødhytter, brakker, brakkerigger, containere med og uten utvi-
delse, shelter, scooterhytter (Gompi), fiberskjøtehytte, lastebilskap
mm. Mange av våre produkter er designet for helikoptertransport.
Vi er en «skreddersøm-bedrift», som lager hva kunden ønsker!
Vi driver også med servicearbeid som sveising, reparasjoner og
vedlikehold på utstyr.
Referanser: Våre produkter brukes fra Troll Forsknings Stasjon på
sørpolen til Svalbard i nord. Vi har stor kompetanse på å løse
behovet for hytter og bygninger i krevede klima, fra ørkenområder
til arktiske strøk med ekstrem snø og kulde. TAM AS Vi har nylig
levert en «ekstrem forskningsstasjon» som er satt opp på
Bouvetøya. Øya regnes som den mest isolerte stedet i verden
(1600 km til nærmeste land).
Ta kontakt, så diskuterer vi løsninger og kommer med tilbud.
Kontaktperson: Jan Eide,tlf: 0047 778 33 414
Mail: tam@tam.no

Bygg-‐,	  logistikk,	  brakkerigg	  og	  verksted	  



Rundhaug	  Gjestegård	  AS
Orgnr:	  998	  530	  296
www.rundhauggjestegard.no
www.facebook.com/
9336	  Rundhaug
Målselv	  kommune.
Tlf.	  	  0047	  778	  	  30	  570
GPS	  KOORD:	  GPS:

Historisk hotell med unik og hjemlig atmosfære, totalrenovert i
2002 i klassisk herregårdsstil.
22 vakre rom, med til sammen 42 senger. Hvert rom er unikt. Fra
små, romantiske enkeltrom til dobbeltrom med plass til ekstra
senger. 11 av rommene har bad på gangen. 
Gjestegården er kjent for god norsk tradisjonsmat, serverer alle
måltider, samt catering. 
Sitteplass for ca. 100 i restaurant «Storlaksen», pluss tilhørende
salonger. I tillegg servering på veranda. Amanda Pub ligger i
underetasjen, plass til cirka 150 gjester. Stor sauna tilgjengelig. 
Møtelokale for 10, 35 og 70 gjester. Gratis internett på alle rom og
i fellesarealer. Nærbutikk ved hotellet. Flybuss 20 min. fra
Bardufoss Lufthavn, stopper ved hotellet. 
Gjestegården tilbyr et vidt spekter av aktiviteter, som laksefiske,
grottekonsert, hundekjøring, utleie truger, sykkel, etc. 
Referanser: 
Lang kundeliste gjennom 109 år, med bl.a. Forsvaret som hyppig
bruker.
Kontaktperson: 
Reidun L. Traasdahl Nilsen, Hotelldirektør, tlf.: 0047 915 73 123
Mail: post@rundhauggjestegard.no 
Mail direkte: reidun@rundhauggjestegard.no

Hotell/pensjonat	  -‐overnatting	  -‐matservering	  –	  catering	  –	  pub

Bardufosstun	  AS
Orgnr:	  987	  307	  501
www.bardufosstun.no
9325	  Bardufoss
Målselv	  kommune
Tlf.	  0047	  977	  31	  275
GPS	  KOORD:

Bardufosstun er et hotell/overnattingstilbud som er lokalisert ved
E6 mellom Andselv og Heggelia i Målselv kommune.  Kort vei til
flyplass. ( 4 km) Vi tilbyr overnatting i rom og i hytter . (29 rom
og 4 hytter 1 sovesal, totalt 117 sengeplasser) og matservering
etter behov. Lunsj serveres hele formiddagen hver dag. Spisestuen
er åpen for a la carte & dagens middag mandag- fredag kl. 15.00
– kl. 20.00, lørdag og søndag kl. kl.14.00 – kl 20.00. Det er i til-
legg mulig å bestille selskapslokaler og bespisning for grupper
utenom åpningstiden. 
I byggene som er i gangavstand fra Polarbadet finnes også kurslo-
kaler, selskapslokaler og idrettsfasiliteter. 
Referanser: Bardufosstun har  avtaler om overnatting  med
Norwegian og  Forsvaret   
Hovednummer tlf: 0047 778 34 600
Kontaktperson: André Bjørnås Bergland 
Tlf: 0047 977 31 275
Mail: andre.bergland@bardufosstun.no

Overnatting,	  matservering,	  hotell/pensjonat

Øverbygd	  Elektro	  AS
Orgnr:	  955	  719	  107
Adresse	  hjemmeside:
www.overbygd-‐
elektro.no
Tlf:	  0047	  778	  300	  30
9334	  Øverbygd
Målselv	  kommune
GPS	  KOORD:	  N	  69
1.619`,	  E	  19	  17.661`

Øverbygd Elektro AS er en elektroentreprenør med 12 ansatte som
holder til i Øverbygd, Indre -Troms. 
Vi leverer tjenester innen svakstrøm, sterkstrøm, tele, data, intern-
kontroll, varslingsanlegg, prosjektering. I tillegg har vi en avde-
ling som driver salg og service på utstyr til storkjøkken, kantine og
industrivask samt rep av hvitevarer, kjøl/frys, varmepumpe.
Vi har også utleie av lifter til ulike formål.
Referanser: Øverbygd Elektro har i alle år levert - og leverer fort-
satt våre tjenester til Forsvaret, Forsvarsbygg, Statnett, Statkraft,
landbruket, industri/bedriftsmarkedet og private. 
Godkjenning: DSB, Post- og teletilsynet, FG 
Åpningstid: Mandag-fredag: Kl. 07.30 – 16.00
Vakttelefon: 0047 97 05 00 03
Kontaktpersoner::
Paul E. Kongsvold. Tlf: 0047 97 05 00 00 
Mail: paul@overbygd-elektro.no
Morten Østli. Tlf. 0047 97 05 00 03
Mail: morten@overbygd-elektro.no

Elektro,	  bygg-‐	  og	  anlegg,	  storkjøkken,	  industrivask,	  hvitevarer.	  Utleie	  av	  lift



Nedre	  Målselvfossen
feriesenter	  A/S
Orgnr:	  974	  885	  999
www.malselvfossen.no
Tlf:	  0047	  778	  32	  730/
0047	  913	  61	  958
9325	  Bardufoss
Målselv	  kommune
GPS	  KOORD:

Nedre Målselvfossen feriesenter er lokalisert ??? km fra Andselv
/Bardufoss. Vi disponerer totalt 200 sengeplasser i hytter med bad,
kjøkkenkrok og gratis wi-fi.Vi har to restauranter med plass til 300
personer og kan tilby matproduksjon fra eget kjøkken.
Referanser: Nedre Målselvfossen feriesenter har i mange år jevn-
lig hatt entreprenører som leietakere når de har hatt oppdrag i
Midt-Troms. Ta kontakt og be om tilbud!
Kontaktperson: Bjørn Harald Arntzen -  tlf. 0047 913 61 958
Mail: bha@maalselvfossen.no

Hotell/overnatting/servering

Senja	  Avfall	  
Orgnr:	  988	  460	  400
www.senja-‐avfall.no
Tlf:	  0047	  77	  85	  06	  50,
0047	  900	  45	  338
Botnhågen,
9300	  Finnsnes
Lenvik	  kommune
GPS	  KOORD:	  

Totalleverandør av avfallstjenester. Bedriften tilbyr også contai-
nerleie, transport og avfallsmottak
Senja Avfall er eid av åtte kommuner i Midt-Troms og har 46
ansatte.
Det er Senja Avfall IKS som eier forbrenningsanlegget. Bedriften
driver transport og innsamling, avfallsmottak, slaminnsamling,
kompostering, sortering, papirsortering, bygg- og revningsavfall,
etc, farlig avfall, destruksjon av særfraksjoner, avfallsforbrenning.
Også energiproduksjon i form av fjernvarme og elektrisk energi.
Senja Avfall AS har det eneste forbrenningsanlegg i Nord-Norge.
Forbrenningen i 2011 var ca. 10400 tonn. Totalt mottar selskapene
35.000 tonn avfall pr år. Bedriften er sertifisert etter NS-EN ISO
9001 og 14001. Bygg- og revningsavfall mottas i hovedsak på
Buktamoen i Målselv. Fra dette går knust blandingstrevirke til
energigjenvinning, mens metall går til videre gjenvinning.  Vi mot-
tar ca. 2000 tonn/år. 
Åpningstid: Mandag til fredag 0800 – 1500, torsdag 0800 – 1800. 
Utenfor åpningstid, hele døgnet, jfr. kontaktperson. 
Kontaktperson: Hans-Magnus Eggø. Tlf: 0047 900 45 338
Mail: hans@senja-avfall.no

Avfallshåndtering,	  transport	  og	  logistikk

Bardufoss	  Hotell
(KTN-‐Gruppen	  AS)
Orgnr:	  984	  228	  902
www.bardufosshotell.no
9325	  Bardufoss
(in	  the	  middle	  	  of
Bardufoss	  centre,	  close
to	  Bardufoss	  Airport
(1	  km).	  
Tlf.	  0047	  778	  30	  500
GPS	  KOORD:	  

Bed & breakfast - konsept med 112 sengeplasser fordelt på 58
rom. Seks av rommene ble påbygd i 2012. Vi tilbyr overnatting i
enkelt-, dobbelt- eller familierom. I 2014 og i løpet av 2015 vil
rommene oppgraderes.  
Bedriften tilbyr:
Enkel lunsj/middag som kan forhåndsbestilles noen dager i for-
veien. Gjester kan smøre seg matpakker mot et lite tillegg i pris,
men også hente mat fra andre serveringssteder i sentrum.  Tilgang
til et lite kjøkken med mulighet for å lage mat selv. Hotellet dis-
ponerer ellers møterom for 20 personer, vaskerom, lagerplass som
kan brukes for smøring av ski el.l. Vi tilbyr morgenyoga på hotel-
let 2 dager i uken, tilgang til treningssenter og rabatterte priser i
Polarbadet og Målselv Fjellandsby.
Åpningstid: Åpent 24 timer i døgnet. Stenger ofte i jul og påske,
men kan ha åpent ved avtale. 
Referanser: Vi har hatt bestillinger og faste avtaler med store
selskaper som er opptatt av HMS og sikkerhet, bla.a. SAS,
Norwegian og Forsvaret. 
Kontaktperson: Stine Nordgård, tlf. 0047 778 30 500
Kontaktperson e-post adresse: post@bardufosshotell.no

Overnatting,	  matservering/hotell	  eller	  lignende	  



FLOM	  KJETTING	  AS	  	  	  
Orgnr:	  938	  202	  222	  
www.flom.no	  
Tlf	  hovednummer:
0047	  359	  68	  790
(Hovedkontor/lager:
3960	  Stathelle)
Avdelingskontor:
Skoleveien	  4,
9040	  Nordkjosbotn
Balsfjord	  kommune	  
GPS	  KOORD:	  

Flom Kjetting AS som nå etablerer avdelingskontor på
Nordkjosbotn i Balsfjord kommune, er importør av hjulkjetting
samt løfte og sikringsutstyr.  Vi leverer varer til store dekkjeder
over hele landet, Consorzia og NLF står også på våre kundelister.  
Kontaktperson: Per Ole Heika, tlf. 0047 40412954
Mail: per-ole@flom.no og ….

Bygg	  og	  anlegg.	  Leveranse	  av	  hjulkjetting	  –	  løfte	  og	  sikringsutstyr.	  

BALSFJORDBALSFJORD

FilmCamp	  AS
Orgnr:	  988	  594	  148
www.filmcamp.no
Tlf	  0047	  77	  83	  35	  00
9334	  Øverbygd
Målselv	  kommuner
GPS	  KOORD:

FilmCamp er et ressurs- og et produksjonssenter for film- og TV-
produksjon. FilmCamp skal bidra til å øke filmproduksjonen i
regionen, både kvalitativt og kvantitativt. 
Bedriften tilbyr: Leier ut rom og kontorer i forskjellig prisklasse.
Alle med trådløst internett. 
Har også garasjeplasser, lagerrom og utearealer med mulighet for
lagring/parkering etc. som kan leies.
Referanser: I hovedsak har vi huset diverse spille- og kortfilmer,
se oversikt på vår hjemmeside:
http://filmcamp.no/default.asp?cmd=600 , men vi leier også ut til
andre.
Åpningstid: Mandag-fredag  kl. 08:30-15:30 
Kontaktperson: Trine Thoresen / Kjetil Jensberg
Tlf: 0047 916 64500
Mail: trine@filmcamp.no

Utleie	  lokaler:	  Kontorutleie,	  (kontorhotell).	  Overnatting-‐	  hotell/pensjonat	  o.l.

KontorDesign	  AS
Orgnr:	  998	  332	  666
www.kontordesign.no
Tlf.	  0047	  778	  32	  400
9325	  Bardufoss
Målselv	  kommune
GPS	  KOORD:	  

KontorDesign AS er lokalisert like ved E6 i Heggelia, Bardufoss.
Bedriften driver salg av møbler, interiør og kontormaskiner. Vi til-
byr teknisk bistand/service på maskiner, AV-utstyr, gardiner/
solskjerming, og gjør også kopi- og printejobber.
Referanser: KontorDesign AS har hatt mange små og store møble-
ringsprosjekt til skoler, kommuner, Forsvaret, private virksomhe-
ter og enkeltpersoner. 
Større prosjekt i senere tid: Møblering av Salangen skole.
Leveranse av møbler og maskiner til Kunnskapsparken Finnsnes.
Oppdrag med kopi og print til videregående skoler i Troms fylke
og til Forsvaret.
Kontaktperson: Stig Rune Hansen, tlf. 0047 483 00 339
Mail: stig-rune@kontordesign.no

Salg	  og	  service	  av	  kontorutstyr,	  møbler,	  maskiner,	  service	  og	  interiør.

J	  R	  Nordli	  &	  Sønner
Transport	  AS
Orgnr:	  912	  100	  952
www.facebook.com/
JanRoarNordli
Transport?fref=ts
Tlf	  0047	  905	  52	  752
9325	  Bardufoss
Målselv	  kommune
GPS	  KOORD:	  

J R Nordli & Sønner Transport AS er et familiedrevet selskap som
driver med alt innen massetransport, transport og distribusjon av
matvarer og thermotransport i både innland og utland. Snørydding
med hjullaster, bil og traktor. Kommer neste år: Dekkomlegging
tyngre kjøretøy, vaskehall.
Referanser: Veidekke Industri, Målselv Maskin & Transport,
KIME, ONOS, Postnord, Bring og mange flere.  
Åpningstid: Hele døgnet. Vi kan kontaktes hver dag uansett klok-
keslett
Kontaktpersoner:
Jan Roar Nordli: Tlf 0047 905 52 752 - jan.nordli@online.no
Kim Olav Nordli: Tlf: 0047 907 45 991 -  nordli79@online.no

Transport



Pedros	  Inventar
Rolf	  Pedersen.
Orgnr:	  975	  882	  888
www.pedrosinventar.no
9020	  Tromsdalen.
Tlf.	  0047	  957	  49	  567
GPS	  KOORD:	  

Pedros Inventar er lokalisert i Tromsdalen i Tromsø kommune. Vi
leverer møblement og inventar til kontor, verksteder, brakker, spi-
serom, garderober etc. Også bilinnredning 
Ta kontakt, beskriv behovet og be om tilbud! 
Referanser: Vi har hatt store tilsvarende leveranser til Forsvaret,
Troms Kraft, Universitetet i Nord – Norge og har akkurat avslut-
tet leveranser av møbler og innredning til det nye Politihuset i
Tromsø. 
Kontaktperson: Rolf Pedersen, tlf 0047 957 49 567 – hele døgnet
Mail: pedros-i@online.no

Kontormøbler,	  verksted-‐	  og	  møteromsinnredning,	  spiseroms-‐/kantinemøbler,	  pallereoler	  etc.

KABA Møller
Undal	  AS
Orgnr:	  976	  965	  159	  
Hjemmeside:
www.kaba.no
Tlf:	  +47	  06866
9008	  Tromsø

KABA MøllerUndall AS er en av landets største aktører innen
lås&beslag, adgangskontroll og fysisk sikring. Hovedkontoret lig-
ger i Drammen og favner administrasjon, hovedlager og låssy-
stemproduksjon. Selskapet har avdelinger i Bergen, Haugesund,
Oslo, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Sandefjord, Skien, Trondheim
og Tromsø, og tilbyr konsulenttjenester, salg, montering, service
og vedlikehold. KABA har nært 200 ansatte i Norge og omsetter
for ca. 300 millioner i året. Avdelingen i Tromsø har pr. dags dato
7 ansatte.
Åpningstid: 0800-1600
Referanser: Rammeavtale med Forsvarsbygg, rammeavtale med
Tromsø kommune, jobber for NCC, PEAB Bjørn Bygg,
TromsBygg, EcoNor, Consto, Totalrenovering, Balsfjord kommu-
ne for å nevne noen.
Kontaktperson: Terje Lundhaug,  tlf.  +47 974 24 588.
Mail: terje.lundhaug@kaba.com

Lås	  &	  Beslag,	  Adgangskontroll

Traasdahl	  AS
Orgnr:	  981	  249	  313
www.traasdahl-‐as.no
Skattøravegen	  58-‐62,	  
9018	  Tromsø
Tlf.	  0047	  776	  02	  780
GPS	  KOORD:	  N
69.6996	  Ø	  19.0167

Traasdahl AS, er lokalisert  nord på Tromsøya i Tromsø kommu-
ne og driver utleie og salg av maskiner og lifter.  
Utleie: Alle typer JLG og Genie lifter, JLG teleskoptrucker, grave-
maskiner opp til 8900 kg og Weidemann hjullastere.
Salg: Kubota mini – og midi gravere, Kubota beltetrillebårer,
Deutz og Zetor traktorer. 
Vi tilbyr også verkstedtjenester, sertifisering og kursing/opplæring
på maskiner og lifter.  
Referanser : Ineo, Mestervik trafostasjon, Robertson skipshall,
Huurre skipshall Øksfjord, Statoil Melkøya. Clarion Hotell
Tromsø The Edge, Jekta Storsenter, K1 storsenter,
Teknologibygget osv.
Åpningstid: Mandag til Fredag kl. 07.00 til kl. 16.00.
Ved henvendelse utenom åpningstid, bruk de aktuelle kontakttele-
fonene.
Kontaktpersoner: 
Utleie: Ove Vårtun. Tlf: 0047 405 57 700  
Maskin salg: Geir Emil Nordby. Tlf: 0047 916 95 865
Verksted: Atle Hanssen.            Tlf: 0047 926 94 600
Mail: utleie@traasdahl-as.no

Bygg	  og	  anlegg,	  maskinarbeid,	  snørydding
TROMSØTROMSØ



Finnsnes
Mekaniske	  AS	  
Orgnr:	  984	  127	  952
www.fimek.no
Tlf	  0047	  77847850/
0047	  41588441
9300	  Finnsnes,	  Lenvik
kommune	  
GPS	  KOORD:	  Lat/Lon:
69°	  13'	  04"	  N	  18°	  04'
25"	  E	  
UTM:	  Sone	  34
Ø384168	  N7681430

Finnsnes Mekaniske verksted har lang erfaring i produksjon, ved-
likehold og reparasjoner av mekaniske materiell og utstyr.
Bedriften har 18 ansatte. All info om kapasitet, materiell og utstyrt
finnes på vår nettside: www.fimek.no . For ytterligere info, se vår
facebookside.
Referanser: 2014 Stållevering, sveise og montering, Messebygg
Bardufoss for Storegga Entreprenør. AS , 
2013 Sveisearbeider og stålleveringer. 2013: Gryllefjord Bru for
Implenia AS. 2013: Stålarbeider, adm.bygg Generalinspektøren i
Hæren, (GIH- bygget), Bardufoss. 
2013: Produksjon og montering, Finnfjord Ovnspotte ovn 2, for
Finnfjord AS: 2013 Stållevering, sveise og montering,
Kunnskapsparken Finnsnes, for NCC: 2012 Finnfjord AS
Turbinhus og Sjøkjølestasjon Stålarbeid.2012:  Lysnes, landgang
til hurtigbåt. Stålkonstruksjon inkl. løfteaggregat 
Se flere referanseprosjekter på www.fimek.no
Åpningstider: Kl. 07:00 – 15:00
Utenfor åpningstid: 
Kontaktperson: Jack Terje Trulssen, tlf: 0047 41588441
Mail: jack@fimek.no

Mekanisk	  produksjon	  –	  Vedlikehold	  og	  reparasjoner	  -‐	  Transport	  –
Kraning	  –	  Liftutleie	  –	  Containerleie

LENVIKLENVIK

Fram
Kraftentreprenør	  AS
Orgnr:	  998596092
www.framkraft.no
Tlf	  0047	  95934214
8302	  Fauske
GPS	  KOORD:	  

Fram Kraftentreprenør AS, påtar seg følgende oppdrag: Bygging
av alle typer luftlinjer på spenningsnivå opp til og med 132 kV.
Vedlikeholdsoppdrag på 300 – 420 kV luftlinje. Mastemontering
tre, stål og kompositt. Kabelanlegg på spenningsnivå opp til og
med 132 kV. Fiberkabel og OPGW. Vedlikeholdsoppdrag i forde-
lingsnett. Bygging, vedlikehold og beredskap på fjordspenn
Selskapet har 20 medarbeidere og regulert tilgang til innleie fra
ressurssamarbeid med andre kraftentreprenører i Nord Norge.
Referanser: Kan legges frem på forespørsel
Autorisert elektroinstallatør Gr.  H (prosjekterende og utførende)
Sertifisering ISO 9001 (vil foreligge oktober 2014) 
Kontaktperson: Kjell Harald Hansen, tlf. 0047 959 34 214
Mail: post@framkraft.no

Elektroentreprenør/Linjeentreprenør

FAUSKEFAUSKE

TEK	  
Multitjenester	  AS
Orgnr:	  997	  94	  8017
www.tekmulti-‐
tjenester.no
Tlf:	  0047	  902	  56	  126
Kirkebakken	  13,
8530	  Bjerkvik
Narvik	  kommune
GPS	  KOORD:

TEK Multitjenester AS, tilbyr et bredt tilbud av tjenester i regio-
nen, alt fra transportoppdrag til utleie av maskinførere m.m. Vi har
spesialisert oss på montering/ demontering av master og trafosta-
sjoner ved Statnetts anlegg. Våre teleskoptrucker med svingbar
krans egner seg godt til dette.  Den største, en MANITOU MRT
3050 har rekkevidde på 30meter og fremstår som en liten mobil-
kran med firhjulstrekk, sving på alle hjul samt senkning og heving.
Dette gjør den meget fleksibel på anlegg. Maskinen er godkjent
for jobb med personell i korg. (korga er 4 m bred) Våre maskiner
er ellers utstyrt  med vinsj, jibb, pallegafler, skuffe m.m. 
TEK Multitjenester AS har gjort flere jobber for Statnett og
FRAM KRAFT AS. Melkedalen trafostasjon i Narvik og maste-
bygging i Rombakken er et par eksempler på dette.  Navn på refe-
ransepersoner gis på forespørsel.
Kontaktperson: Johnny Aronsen, tlf.: 0047 902 56 126
Mail: tekmultitjenester@gmail.com.

Bygg-‐anlegg,	  maskinarbeid.	  Distribusjon	  sprengstoff.	  Transport	  og	  logistikk

NARVIKNARVIK

TEK Multitjenester AS


