INFORMERER
RER
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
Hva skjer?

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det på vegne av Tromsø kommune
utbyggings-tjeneste om oppstart av reguleringsarbeid for Detaljregulering for
Ringvegen, Hamna 115/115.
21/2 MANIACS
Renée er en dukke, en såkalt real doll,
bestilt over internett. Han har saum
fart menyene, valgt og formet henne
til sin idealkvinne. Vil Renée vise seg å
være den perfekte partner?
Av Quade Company og Figurteatret
i Nordland. kl. 20.00. Les mer på
raadstua.no
22/2 Hyllevandring: I skyggen av
de store polfarerne.
Alle kjenner til Nansen og Amundsen,
men bak de berømte polarfarerne
stod andre som ettertiden ikke vet
så mye om. Uten deres innsats ville
polarhistorien sett annerledes ut. På
hyllevandring byr vi på litt kunnskaps
underholdning. Ta med deg lese
sirkelen, jobbkameratene, beste
vennen, svigermor eller kom alene.
Hovedbiblioteket, kl. 13:00

Barnehageplass til barn født før november 2015

før

28/2 Julie + Romeo
Hva hadde egentlig skjedd om Romeo
og Julie faktisk fikk hverandre og
flyttet sammen? Stykket snur opp
ned på Shakespearsk kjærlighets
drama og undersøker vår tids store
idealer og klisjeer.
Katja Lindeberg Produksjoner.
Kl. 19.00. Les mer på raadstua.no

novembe

En endring gjør at alle barn født innen utgangen av oktober
Søknadsfrister:
2015 har rett på barnehageplass i Tromsø kommune, dersom
• Barn født før 31. aug. 2015: 1. mars 2016
de søker innen 1. april. Ønsket oppstart må være senest 31.
oktober 2016. Barna har rett på barnehageplass fra den
• Barn født fra 1. sept. 31 okt. 2015: 1. april 2016
dsfrister:
måneden de fyller ett år. Det er derfor ikke nødvendig å si ja
ødt
før
31.
aug.
2015:
til plass tidligere, dersom dere ikke ønsker det.
Les mer på tromso.kommune.no/barnehage
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å

fra

1.

sept.
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201
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NY FORSKRIFT
tromso.kommune.no/barnehag

Gratis vaksine til årets russekull mot hjernehinnebetennelse

Tromsø kommune tilbyr gratis vaksine til årets russekull mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Vaksineringen skal foregå
i uke 9, 10 og 11 ute på skolene, og krever ingen forhåndsbestilling.
mot
hjernehinne
bete
Les mer på tromso.kommune.no/vaksine
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Brannvernlederkurs
- for deg som har ansvar for
brannsikkerhet

STILLINGER

SØKNADS-

Bydrift søker anleggsgartnere

Fra 1. januar 2016 gjelder forskrift
om brannforebygging, som erstatter
forskrift om brannforebyggende tiltak
og tilsyn. Den nye forskriften har
tydeligere krav til eier og bruker av
byggverk.

FRIST
Planområdet ligger ved
Ringvegen
og Hamnavegen
i Tromsø og omfatter del av gnr./bnr. 115/115
Anleggsgartner
til steinlegging og maskinkjøring
4. MARS
Anleggsgartner med grønne fingre og estetisk sans
og
115/558.
I
tillegg
inngår
arealer til vei
og infrastruktur som vist på kartskisse. Formålet med
ft
søker
anleggsgartn
Vernepleier
HELSE OG OMSORG
Har du gode
tiltak til integrering av
gartner
steinlegging
og Tillatt
maskin
Pedagogisk
leder
planen erogå innvandrere?
tilretteleggetil
for boligbebyggelse
tilhørende
uteoppholdsarealer.
utnyttelse
Ferie- og tilkallingsvikarer med
flyktninger
gartner med
fingre og est
Fagarbeider/assistent
Hjelpepleier/ grønne
helsefagarbeider
avklares i planprosessen. Tromsø
kommune har vurdert at det ikke er krav til
ANDRE STILLINGER: V
Sykepleier
ernepleier
OG
OMSORG
- Brann ogPedagogisk
konsekvensutredning i henhold Vernepleier
til forskrift omDriftstekniker
konsekvensutredning.
Direkte berørte parter
led
g tilkallingsvikarer
redning
Miljøterapeut
Fagarbeider/
a
eier/
UTDANNING
tilskrives. Planforslaget utarbeides
av Sweco Brannkonstabel
Norge
AS.
Spørsmål
og
skriftlige
innspill
tilknyttet
arbeider
Advokat/advokatfullmektig
Fagleder/inspektør
ANDRE
STILL
er
Regnskapskontrollører
Lærer/spesialpedagog
planarbeidet
kan
rettes
til:
Sweco
Norge
AS,
Pb
1037,
9503
Alta,
eller
på
e-post
til
Driftstekniker
eier
apeut
utlysningene
tromso.kommune.no/jobb
oystein.willersrud@sweco.noSeinnen
20.på:mars
2016. Alleredning
mottatte dokumenter blir sendt
Brannkonstab
NING
Advokat/
advo
r/inspektør
postmottak@tromso.kommune.no
Sentralbord: 77 79 00 00
tilfacebook.com/tromsokommune
kommunen sammen @tromsokommune
med planforslaget.
Regnskapskon
pesialpedagog
Kurset er for brannvernledere, det
vil si personer med administrativt
ansvar for brannsikkerhet i bedrifter,
organisasjoner, foreninger, offentlige
etater m. flere.

Tromsø kommune forvalter tilskudd til drift av lokale innvan
drerorganisasjoner og frivillig aktivitet i lokalsamfunn som
bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

Tid: 8. og 9. mars, oppstart kl. 09.00

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger oppfordres til å
søke.

Påmelding innen 1. mars til:

Søknadsfrist 4. mars 2016. Mer informasjon på:
tromso.kommune.no/tilskudd

Sted: Brannstasjonen

Undervisningskoordinator Berit Moe:
Tlf.:77 79 07 23 / 481 09 730, eller på:
brannvern@tromso.kommune.no
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sningene

på:

tromso.kommu

