
SØR-VARANGER KOMMUNE 

Koordinering, fag og forvaltning 

Postadresse:    Telefon:     www.svk.no 
Boks 406    78 97 74 00    postmottak@svk.no 
9915 Kirkenes 

 

Vår ref: 22/4021 

NOTAT:  

Møtested Tårnet skole, Jarfjord 

Møtetidspunkt/ramme 24.05.22, kl.18:00-19:15 

Deltakere 11stk 
 
Bård Ramberg 
Anne Randa 

 

Møteagenda:  

 

Møtenotat: 

Antall møtte: 11stk 
  

Generelt 
•  Postboksavis/veggavis for å spre informasjon 
•  Ønsker seg tilbakemelding om hvordan dette følges opp videre 
•  Ønsker seg et middagstilbud likt det som er i Pasvik og på Bugøynes 

  

Transport: 
• Liten bykjerne så det går greit å komme seg rundt 
• Kan være utfordrende med rullestol 
• Buss - går til ubeleilige tidspunkt 

o Går gjerne tom buss på lørdags/søndagskveld kl.22 
o Bestille en fast buss (for å kunne handle) 

▪ Tilrettelagt slik at den komme nært boligene 
o Avhengig av å ha bekjente som kan kjøre 

• Så lenge du har førerkort går det greit 
o Uten førerkort har man utfordringer med å komme seg rundt 
o  Transport er nøkkelen til mye! 

  
  
  

Sosial deltakelse: 
• Skjer det noe i Jarfjord? 

o Helselaget 
▪ Møte 1 gang i måneden 

o Hobbybua på sommeren 
▪ Skjer en del i tilknytning til denne 

o Ungdomslaget 
▪ Fiskekonkurranse 
▪ Juletrefest 
▪ Bygdekveld med tema 
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▪ Har skjedd lite i det siste pga korona 
o Kunne gjerne skjedd mer 

▪ Vanskelig for å tilpasse for ulike aldersgrupper 
▪ Kvinner har lettere for å samles enn menn 

• Treffes for å lage noe sammen 
• Stor snekkerbod i kjelleren på skolen 

▪ Bruke SFO-bygget til helselaget eller som et 
samlingslokale for hele bygda 

o  Ønsker at kommunen bruker skolebygget til noe slik at det ikke står tomt 
o  Ønsker seg et helårlig samlingspunkt i bygda 

• Når det skjer noe her, hvordan får man vite noe? 
o SMS til hverandre i helselaget 
o Annonse i avisa 
o Facebook 
o Noen er avhengig av å ringes 

• Er det tilrettelagt for samlingslokaler i sentrum? 
o Kafesamlinger 
o Pensjonisten 
o Seniorkor og seniordans 
o  Transporten er det som skiller om du kan være aktiv eller ikke 
o Trenger bedre kommunikasjon for å vite at det skjer noe for eksempel i Kirkenes 

▪  Koordinere felles transport 
▪ Felles transport til arrangementer i Kirkenes eller omegn 

• Arrangementer dere deltar i Kirkenes? 
o Kaffe på fredager på pensjonisten 

•  Skjedde ikke noe i Jarfjord på 17.mai 
o Syntes det var trasig fordi det ikke skjedde noe 

▪ Mange ville ikke pynte seg og gå utenfor huset fordi det ikke skjedde noe 
  

  

Respekt og sosial inkludering: 
• Spørsmål om hva siste spørsmål betyr. Bård utdypet at det kan være tema som spørsmålene 

ikke dekker inn 
• Lest i SVA - Nordmo gård skal nedlegges og eldre blir bedt om å ta seg av demente 

o Moderert med at de som nærmer seg å bli eldre kan ha bedre kompetanse for å ta seg av 
eldre 

o Menn er mer utfordrende å aktivisere, derfor er tilbudet til Nordmo gård unikt 
  

Tema som ikke er tatt opp: 
• I ferd med å gå inn i en stor eldrebølge - ta godt vare på oss! 

o Kommunen må begynne planleggingen tidlig 
• Tilrettelegging ville gjort at eldre kunne gjort mye mer selv 
• Mye handler om penger 

o Går utover barn og eldre 
• Folkehelse og trim er ikke tatt med som tema - kunne spurt om dette 

o Trim for eldre/seniorer 
  

 

 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no


Postadresse:    Telefon:     www.svk.no 
Boks 406    78 97 74 00    postmottak@svk.no 
9915 Kirkenes 

Notat, datert xx.xx.xx 
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