Ledige stillinger
LEDIGE STILLINGER I HJEMMETJENESTEN
• 6 faste rekruttstillinger.
• 3 faste sykepleierstillinger.
Søknadsfrist: 3. juli 2017.
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».

Kunngjøringer
BÅLBRENNING ST. HANSAFTEN KRISTIANSUND OG AVERØY
Melding til brann- og redningsenheten om bålbrenning St. Hansaften eller lørdag 24. juni i
Kristiansund og Averøy gis på tlf. 71 57 42 50 eller e-post:
brannvakt@kristiansund.kommune.no innen 21. juni.
Oppgi navnet på ansvarlig person, telefonnummer og adresse/sted.
Grunneiers tillatelse må innhentes.
Ved bålbrenning i friområder i Kristiansund, ring parkleder tlf. 912 45 945.
Brann- og redningsenheten verken godkjenner eller gir tillatelse til bålbrenningen.
Alt ansvar tilligger den som tenner bålet.
Vi ønsker alle at St. Hansaften skal bli en positiv opplevelse. Kast derfor ikke bygningsartikler,
plast, impregnert treverk, madrasser eller ubrennbare materialer på
bålet. Hold god avstand til bygninger, trær og lignende. Ha vann og
annet slukkemateriell tilgjengelig. Ta hensyn til vind og terrenget
rundt. Forlat ikke bålet før det er fullstendig slukket.
Bålplassene forutsettes ryddet innen 2. juli
Vi ønsker alle en trivelig St. Hansfeiring.
ENDRESETBUKTA
- SØKNAD OM TILLATELSE TIL AREALUTVIDELSE AV OPPDRETTSANLEGG
Søknaden gjelder kun arealutvidelse, ikke økning i lokalitets MTB: Produksjonsarealet ønskes
utvidet slik at man kan øke fra 10 til 13 produksjonsenheter. 2 fortøyningsliner mot vest vil
krysse kommunegrensen mot Averøy kommune. Her er sendt eget varsel.
Det offisielle navnet på lokaliteten er Endresetbukta, dette søkes endret til Endreset.
Søknadsdokumenter er utlagt på Servicekontoret og på kristiansund.no.
Kommunen skal etter at søknaden har vore lagt ut til offentleg innsyn i 4 veker og seinast
12 veker etter at dei mottok søknaden gi uttale om søknaden i høve til plan og bygningslova
(jf. § 4, andre ledd i ”Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakulturssøknader”). Kommunens uttale skal saman med innkomne merknader sendast til Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Merknader sendes til: postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune,
Plan- og byggesaksenheten, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund innen 20. juli 2017.
SOMMERÅPNINGSTIDER PÅ BIBLIOTEKET
Fra 19. juni til 21. august er det kortere åpningstider på biblioteket:
Mandag:
10-18.
Tirsdag–fredag:
10-16.
Lørdag:
10-14.
Utenom åpningstid kan lånt materiale leveres i kassen utenfor inngangsdøra.

Politiske møter
• Bystyret: 20. juni kl. 10.00, bystyresalen.
• Hovedutvalg for skole, barnehage, kultur/ungdomsrådet:
21. juni kl. 13.00, bystyresalen, (workshop om oppvekstplanen).
Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet.

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

