KUNNGJØRINGER

STØTTEKONTAKTER OG AVLASTNINGSHJEM

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes har behov for flere
støttekontakter og avlastningshjem.
Dersom du ønsker mer informasjon eller vil melde din interesse, vennligst kontakt
barnevernkurator Ingebjørg Dahle Johansen på tlf. 71 57 43 96.
Vi trenger deg!

R-272 NORDHOLMEN OG STRANDGATA 18-26,
DETALJREGULERING – OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og bygningsrådet har i møte den 08.03.17 i sak 17/8 vedtatt at ovennevnte
forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-10.
Formålet med planen er å regulere for boligbebyggelse/tjenesteyting i form av
blokker langs Strandgata. På Nordholmen reguleres det, lengst øst på holmen,
for tjenesteyting i form av forsamlingslokale, café og liknende. Sentralt og
vest på Nordholmen reguleres det for offentlig friområde med lekeplass. Langs
Nordsundet – fra Sundbåtkaia i vest og til Nordholmen i øst – foreslås det
opparbeidet en offentlig kaifront/strandpromenade som skal fremstå som åpen
og tilgjengelig.
Planforslaget er tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.kristiansund.
kommune.no under fanen «Kunngjøringer» og på servicetorget i Vågeveien 4.
Merknader sendes innen 18.11.17 til: byggesak@kristiansund.kommune.no,
eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund.
Ved behov for å sende inn etter fristens utløp, bes dette meddelt oss snarest og
senest innen samme dato.
Eventuelle spørsmål kan rettes til jan.brede.falkevik@kristiansund.kommune.no,
tlf. 71 57 42 87.

REGULERINGSPLAN FOR NORDHOLMEN
& STRANDGATA 18-26 – OPPSTART
AV FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE

I henhold til § 17-4 i plan- og bygningsloven varsles det at Kristiansund kommune
starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Strandgata 18 AS og Nordholmen
Brygge AS angående utbygging av Nordholmen & Strandgata 18 – 26.
Avtalen vil i hovedsak omhandle ansvarsfordeling angående utbygging og drift av
kommunaltekniske anlegg (vei, vann og avløp) som omfattes av reguleringsplanen.
Når avtalen foreligger vil den bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for
politisk behandling.
Spørsmål eller innspill kan rettes til Kristiansund kommune, kommunalteknikk,
Postboks 178, 6501 Kristiansund. Tlf. 71 57 40 00. Kontaktperson er overingeniør
Vidar Dyrnes. Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no
Frist for å komme med innspill settes til 6. november 2017. Foreløpig
reguleringsplankart kan fås ved henvendelse til kommunen.

DATAVERKSTED PÅ BIBLIOTEKET

Kristiansund bibliotek vil i høst tilby gratis dataveiledning, i samarbeid med IKTavdelingen i Kristiansund kommune. Dette er ikke datakurs, men et «verksted»
der man kan komme og få hjelp til å løse konkrete problemer man har med
sin bærbare datamaskin eller nettbrett. Det kan være tekniske problemer eller
digitale tjenester på internett man ikke finner ut av, eller andre ting som for
eksempel e-post eller tekstbehandling.
Hver tirsdag kl. 10.30 til 12, fra 10. oktober og fram til jul,
på Kristiansund bibliotek.

Trykker du
når du er på facebooksiden til
Kristiansund kommune, får du nyheter fra
kommunen automatisk på veggen din.

