
SIDE HANDLE LOKALT NYE TROMS, TORSDAG 2. APRIL 202022

Tlf. sentralbord: 77 83 13 33  n  redaksjon@nye-troms.no  n  Tlf. annonseavd: 77 83 13 33  n  annonse@nye-troms.no

HANDLE LOKALT

Vi utfører tømrerarbeid, 
renovering og nybygg, maler- 
arbeid, armering og betong- 
arbeid, flisarbeid og våtrom.
Pris, tilbud og spørsmål, kontakt: 
Roger Bjørklund, tlf 474 69 854 
Tommy Sandby, tlf 917 66 254

facebook.com/PROCONBYGGAS

ÅPNINGSTIDER I KAMPANJEPERIODEN: 
MANDAG–FREDAG: 08–18, LØRDAG: 09–15

xl-bygg.no 
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker

VINN
YTTERDØR!

INTERIØRMALING 
VEGG 10  2,7 LTR

139,-

ÅPNINGSFEST

Brattmelveien 16, 9050 Storsteinnes
Tlf: 77 72 85 00
E-post: post@nystedas.no 
Mandag–Fredag: 08:00–17:00
Lørdag: 09:00–15:00

Nordkjosbotn

Overgård

Laksvatn

Tro
m
sø

E6

E8

E6

858

858

Storsteinnes

VELKOMMEN TIL ÅPNINGSFEST 

MANDAG 2.–LØRDAG 7. MARS
Demonstrasjoner, konkurranser, quiz, dagstilbud og skattejakter!

LAMINATGULV GRAND AVENUE 
CHAMPS ELYSEES

VÅR BESTE
PRIS!

m2299,-

Fra Maxbo til XL-BYGG!

BOR-/SKRUTREKKER
M18 BDD-402C

2490,-
SPAR

 1000,-

PARKETT 1-STAV EIK 
TORUM

NYHET!

m2499,-
JØTUL F 220

9990,-
SPAR

 5000,-

VI ÅPNER MANDAG 
2. MARS KL. 12:00

Offisiell åpning med snorklipping, kake og kaffe
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Tlf: 77 72 85 00 I E-post: post@nystedas.no
Man–fre: 08:00–17:00 I Lørdag: 09:00–15:00

Brattmelveien 16, 
9050 Storsteinnes

Tlf: 77 72 85 00

post@nystedas.no

Du har drømmen – vi tar jobben

LYSSTØPERI

Sol Gabrielle Larsen
sol@nye-troms.no

For to år siden åpna hun Elins 
blomsterbinderi og lysstøperi på 
Storsteinnes sammen med man-
nen Jørn. Noen måneder senere 
var hun alene. Jørn valgte å ta 
livet sitt.

– Han hadde en hjertestans 
året før, og det ble vanskelig for 
han å leve videre med hjertesyk-
dommen. Det var mye som slo 
inn, sier Jakobsen.

At de to siste årene har vært 
tøffe, er ikke til å legge skjul på. 
For ett år siden hadde hun aldri 
trodd hun skulle greie å komme 
seg dit hun er i dag.

– Meninga var at vi skulle være 
to og ha ei ekstra inntekt. Nå er 
dette hele levebrødet mitt. Og jeg 
er alene. Det har gått bra, men det 
har også kosta veldig mye. Det 
har ikke vært enkelt å jobbe mer 
enn hundre prosent i en så tung 
sorgprosess. Men det har vært 
livsviktig for meg. Jobben har gitt 
meg et pusterom, sier Jakobsen.

– Tiden er inne
Jakobsen takker kunder, bekjen-
te og venner som har stilt opp 
ekstra i ei vanskelig tid. Den lille 
nisjebutikken på Storsteinnes er 
kjent for de populære «Balsfjord-
lysene» sine. Det støpes både lan-
ge lys og kubbelys. Alle har lang 
brennetid og hun blander selv 
fargene hun ønsker å bruke. Fle-
re hundre lys lages i slengen. Nå 
skal de populære stearinlysene ut 
i verden og på nett. Egentlig skul-
le dette vært fiksa for lenge siden.

– Planen var å åpne nettbutikk 
samtidig med åpninga av butik-
ken, men det ble det ikke tid til. 
Og så ble den litt tvunget fram nå 
gjennom situasjonen vi har med 
koronaviruset, sier Jakobsen.

Lysene fra Elins blomsterbin-
deri og lysstøperi er å finne i det 
digitale kjøpesenteret handlega-
ten.no. En uke etter lanseringa, 
har innehaveren allerede tatt 
imot en del bestillinger. Med tid 
og stunder ønsker hun også å 
kunne tilby flere varer fra butik-
ken.

– Mange har etterlyst et slikt 
tilbud, og nå er tiden inne. Jeg 
er spent på hvordan mottakelsen 
blir. Lysene selger i alle fall veldig 
godt. Det er kvalitetslys. Jeg har 
allerede kunder utenfor kommu-
negrensa som handler hos meg. 
Nå kan de også kjøpe lysene over 
nett, sier Jakobsen.

Holder åpent
I ei tid hvor de fleste butikkene 
har valgt å stenge dørene, hol-
der Elins blomsterbinderi og 
lysstøperi foreløpig dørene åpne 
– men med redusert åpningstid. 
Jakobsen oppfordrer kundene 
til å holde en meters avstand til 
hverandre. Selv er hun nøye med 
å desinfisere overflater, dørhånd-
tak og terminal.

– Periodevis er det fortsatt en 
del kunder innom, sier hun.

Jakobsen har valgt å permitte-
re seg selv 80 prosent. Ei dame 
som er ansatt en dag i uka på bu-
tikken måtte permitteres tidlig i 
koronaforløpet. De tre tilkallings-
vikarene hennes har hun ikke fått 
bruk for de siste tre ukene. Som 
så mange andre butikkeiere, er 
også Jakobsen spent på hvordan 
stoda vil være etter at epidemien 
er blåst av og hverdagen igjen sta-
bler seg på beina.

– Jeg tenker at det går som det 
går. Jeg har fleipa litt med at jeg i 
verste fall får selge ut lysene mine 
over nettbutikken. Situasjonen 
nå er veldig usikker. Den er det. 
Men jeg velger å ikke bekymre 
meg så veldig mye. Jeg tar ei uke 
av gangen og ser det an, sier hun. STERK: Elin Johansen Jakobsen har gjort stor suksess med de egenproduserte Balsfjordlysene sine. Nå er de også å finne på          nett via det digitale kjøpesenteret handlegaten.no. Arkivfoto: frEdrikkE fJEllBErg MoldENæs

Feirer toårsjubileum med splitter ny nettbutikk: 

Sender Balsfjordlysene ut i verden
BALSFJORD: Det er ikke lett å stable en fersk 
butikk på beina når man selv står midt oppi en 
sorgprosess. Men det har Elin Johansen Jakob-
sen klart. Og nå får hun flere bein å stå på.  

«Handle lokalt» retter fokus mot næringslivsfloraen 
i Bardu, Målselv og Balsfjord kommuner.
Her skal vi presentere den bredden som eksisterer i de 
tre kommunene som går inn under vårt dekningsområde.
kanskje du finner noen aktører du ikke visste var her?


