Ledige stillinger

BYGGESAKSBEHANDLERE

• 2 x 100 % stillinger som byggesaksbehandler ved enhet Plan og byggesak.
Søknadsfrist: 8. mai.

DRIFTSINGENIØR

• 100 % fast på vei m.v. ved enhet Kommunalteknikk.
Søknadsfrist: 25. mai.
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».

KUNNGJØRINGER

OPPRYDDING - SØPPELDUGNAD
Vi oppfordrer skoler, velforeninger, borettslag og andre til å være med å ta et tak i nærmiljø,
langs strender og i friområder for å få det pent og ryddig etter vinteren. Avfallet som samles
inn kan leveres gratis, men det må avtales med driftsleder for renovasjonen på telefon 90 76
68 95 på forhånd. Vi er behjelpelig med søppelsekker, og kan også sørge for henting dersom
avfallet ligger i sekker og står ved kjørbar vei.
Vi retter en spesiell oppfordring til byens næringsliv om å delta! Hva hjelper god reklame i
avisen når det ligger skjemmende avfall utenfor bedriftens lokaler?
Lykke til med dugnaden!

UTVIDET ÅPNINGSTID PÅ
MILJØSTASJONEN - HAGELIN
Avfallsmottaket på Hagelin har nå på våren, som en ekstra service,
utvidet åpningstiden disse dagene.
Mandag 24. april
Tirsdag 25. april
Onsdag 26. april
Torsdag 27. april
Tirsdag 2. mai
Onsdag 3. mai
Torsdag 4. mai

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

07.30-19.30
07.30-19.30
07.30-19.30
07.30-19.30
07.30-19.30
07.30-19.30
07.30-19.30

Avfallet må sorteres. Minimumsgebyret er 181 kr. (inntil 100 kg). For mengder over 100 kg.
betales et gebyr på 1,808 kr. pr. kg. Elektrisk avfall, farlig avfall og gjenstander til gjenbrukshallen er gratis å levere. Publikum oppfordres til å rette seg etter betjeningens anvisninger.
Gjenbrukshallen åpner kl. 12.00 og stenger kl. 19.00 disse dagene.

Politiske møter
• Formannskapet: 25. april kl. 13.00, menighetshuset ved Tingvoll kirke (felles møte med
Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund fra kl. 9.00 - 12.00).
• Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial: 27. april kl. 15.00, formannskapssalen.
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.

