
DETALJREGULERING:  
LANGBAKKEN – TANGVALD
I henhold til plan og bygningsloven har Bamble  
Kommunestyre i møte den 16.6.2016 sak 70/16 
godkjent overnevnte reguleringsplan datert 14.7.2016 
med tilhørende bestemmelser. 
Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages. 
Eventuelle klager skal begrunnes og sendes Bamble 
kommune v/Samfunnsutvikling, PB 80,  
3993 Langesund innen 3-tre-uker fra  
kunngjøringsdato. 
Deler av gjeldende plan id 188 Tangvald –  
Langbakken oppheves og erstattes med ny plan  
id 274. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning 
etter plan og bygningsloven §§15-2 og 15-3, må være 
fremsatt senest tre år etter denne kunngjøring. 
Sakens dokumenter ligger på Bamble kommune sine 
hjemmesider under: 
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO/STATUSPLANER 

PRISER OG STIPENDER FRA  
VIRKSOMHET KULTUR
Kulturprisen 2016
Som en heder for innsats innenfor det lokale kulturlivet 
kan kulturprisen deles ut til kunstnere, kulturarbeide-
re, eller lag/organisasjoner hjemmehørende i Bamble 
kommune. Kulturprisen blir gitt for aktivt, frivillig og 
oppofrende kulturarbeid over lengre tid.  Forslag på 
kandidater skal være skriftlig begrunnet og innsendes 
på vanlig brevark. 
Frist: 15. september 2016.

Kulturstipend 2016
Gis til personer bosatt i Bamble kommune og som viser 
særlige evner innenfor kultursektoren. Kulturstipend 
har som formål å spore til videre innsats og utvikling 
innenfor de respektive kulturgrener. Søknadsskjema 
ligger på kommunens hjemmeside. 
Frist: 15. september 2016

Byggeskikkpris 2016 
Formålet med prisen er å stimulere eiere av eldre 
kulturhistorisk og arkitektonisk verdifulle bygninger og 
bygningsmiljø i Bamble kommune til økt vern og vedli-
kehold av disse.  God tilpasning av bygninger i eksiste-
rende bygningsmiljø kan og være aktuelle å vurdere.  
Forslag på kandidater skal være skriftlig begrunnet og 
innsendes på vanlig brevark. 
Frist: 15. september 2016.

Barne- og ungdomsstipend 2016
Som heder for innsats i det frivillige barne- og ung-
domsarbeidet kan det deles ut pris til lag og foren-
inger, frivillige grupper og enkeltpersoner hjemme-
hørende i Bamble kommune.  Forslag på kandidater 
skal være skriftlig begrunnet og innsendes på vanlig 
brevark. 
Frist: 15. september 2016.

Frivillighetsprisen 2016.
Prisen gis til en initiativrik person, lokal forening eller 
gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har bedret 
trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et 
rikere og mer aktivt lokalsamfunn. Forslag på kandidat 
skal være skriftlig begrunnet og innsendes på vanlig 
brevark. 
Frist: 15. september 2016

Stipend til aktive idrettsutøvere  
i Bamble kommune 2016
Pris- og stipendkomitéen deler ut personlig stipend 
til idrettsutøvere bosatt i Bamble, som fortrinnsvis 
er medlemmer i idrettslag i Bamble kommune og 
som enten driver sin idrett på høyt plan eller besit-
ter stort talent.  Søknaden må inneholde trenings- og 
konkurranseplaner, oversikt over oppnådde idretts-
lige presentasjoner og andre kvalifiserende faktorer.  
Begrunnet søknad må sendes inn av det laget utøveren 
representerer. 
Frist: 15. september 2016.
Søknadsskjema/vedtekter ligger på kommunens  
hjemmeside og fås tilsendt ved henvendelse til  
Servicetorget, tlf 35 96 50 00.
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO

LEGAT TIL SOSIALE  
FORMÅL 2016
Fra dette legatet kan det i år totalt deles ut inntil kr. 
20 000,- til vanskeligstilte personer i Bamble. Søknad 
skrives på fastsatt skjema som finnes på kommunens 
hjemmeside. 
Se også «Regler for tildeling av legatmidler».
Søknadsskjema kan også hentes på servicetorget på 
Bamble rådhus. 
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO
Søknadsfristen er 1. oktober 2016. Søknader mottatt 
etter denne dato blir ikke behandlet.  
Søknaden sendes til:  
Bamble kommune  
v/ Legatstyret.  
Pb. 80, 3993 Langesund 

PÅRØRENDESKOLE I BAMBLE 
KOMMUNE HØSTEN 2016
Er du pårørende eller nær venn til en person med de-
menssykdom?
Pårørendeskolen starter kurs 15.september 2016. Det 
er 5 kveldssamlinger fra 
kl. 17.30/18.00 – 20.30 på Bamble helsehus. Datoer: 
15.9, 29.9, 4.10, 27.10, 10.11.
På kurset får du kunnskap om demens gjennom un-
dervisning/gruppesamlinger og treffer andre pårøren-
de i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse 
på området.
For nærmere opplysninger og påmelding kontakt:
Ingeborg Bøch Myran, tlf. 48165017 eller Servicetorget 
tlf. 35965000.
Påmeldingsfrist: 1.september, men vi tar imot påmel-
ding så lenge det er ledig plass.
Arrangør: Helsestasjon for voksne, Bamble kommune
 

H.J. STOUSLANDS SKIPPERHUS – 
LEDIG LEILIGHET
Leilighet med havutsikt ledig i H. J. Stouslands Skip-
perhus i Langesund. Skipperhuset inneholder 5 leilig-
heter og har i tillegg et fellesrom som kan benyttes av 
beboerne i huset.
Leiligheten ligger i 2. etasje mot øst med flott havut-
sikt. Leiligheten består av 2 rom, kjøkken, bad, gang, 
loftsbod og kjellerbod.  Leietaker må selv bekoste op-
pussing i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Legatet stiller krav om at leiligheten skal leies ut til 
sjøfolk med lang fartstid og at søkerne bor i Lange-
sund, Bamble eller Skiensfjorden. Leiligheten tildeles 
på livstid.
Søknadsfrist 15. september 2016. Leiligheten er ledig 
fra 1. oktober. Legatstyret vil foreta en tildeling så 
raskt som mulig etter søknadsfristen.
Søknad sendes: 
Legatstyret v/ ordfører 
Bamble kommune 
Pb. 80, 3993 LANGESUND 

FRISKVERN I SKJæRGÅRDS-
HALLEN – LANGESUND
• startet opp mandag 29. august. 
• Det er ulike aktiviteter på dag og kveldstid.
• Brosjyrer kan hentes i Skjærgårdshallen, rådhuset,   
   biblioteket eller på kommunens webside. 
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO/FOLKEHELSE


