Ledige stillinger

HAR DU LYST TIL Å BLI LÆRLING?
Vi søker lærlinger i ulike fag som f.eks. helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider, ikt,
feier, kontor- og administrasjon.
Vi tilbyr et godt og utviklende arbeidsmiljø, samt god oppfølging og veiledning til våre
lærlinger.
Søknadsfrist: 1. mars
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på
kristiansund.no under fanen «Ledige stillinger».

Kunngjøringer

VAKSINASJON MOT SMITTSOM
HJERNEHINNEBETENNELSE
Er du russ – eller ungdom mellom 16-19 år? Da bør du vurdere å vaksinere deg mot
smittsom hjernehinnebetennelse.
All ungdom i alderen 16–19 år anbefales å vaksinere seg mot smittsom
hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).
Russen er særlig utsatt på grunn av tett samvær med andre. Det anbefales at en
vaksinerer seg så tidlig som mulig.
Vi starter vaksinering i februar. Bestill time på kristiansund.no ‘vaksinering’. Eller benytt
«drop in» ved helsestasjon for ungdom. Vaksinen koster kr. 500. Vaksinen kan også
bestilles hos egen fastlege. Mer informasjon finner du på www.folkehelseinstituttet.no.

ÅDALSGRENDA (R-283)

Detaljregulering – høring og offentlig ettersyn
Plan- og bygningsrådet vedtok i møte den 17.11.2016
(sak 16/30) at overnevnte reguleringsplan skal legges ut
til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §
12-10.
Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende
og konsentrert boligbebyggelse med eneboliger, eneboliger
med utleiemuligheter og flermannsboliger på gnr. 116 bnr.
9 ved Storbakken (Flatset A) på Frei. Planområdet er på
om lag 58 daa, og det planlegges etablering av inntil 40
nye boliger.
Planforslaget er tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.kristiansund.no
(under «Høring, prosjekt og planer»), på servicekontoret (Langveien 19) og ved enhet
for plan- og byggesak (Brannstasjonen, Øvre Enggate 8). De som er særskilt berørt vil få
tilsendt varsel.
Merknader sendes innen 19.03.17 til: postmottak@kristiansund.kommune.no, eller
Kristiansund kommune, Plan- og byggesaksenheten, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund N.
Hvis det foreligger grunnlag for innvendinger eller merknader, men at endelig uttalelse ikke
kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss senest innen samme dato.

Politiske møter
• Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget: 6. februar kl. 9.00, brannstasjonen.
• Olje- og energiutvalget: 8. februar kl. 9.00, formannskapssalen.
• Råd for funksjonshemmede: 9. februar kl. 9.00, formannskapssalen
(møtet er flyttet fra 2. februar).
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.

