
Åpne møter
Vilt- og innlandsfiskenemnda 20. september kl. 17.00 
i Rønholthallen
Åpent elgjegermøte 20. september kl. 18.30 i  
Rønholthallen

BamBle BiBliotek og  
litteraturhus 
Foredrag av forfatter Amal Aden om «Det nye Norge» 
Hvordan står det til med likestillingen, integreringen, 
og ytringsfriheten i vårt stadig mer flerkulturelle land? 
Dette og andre spørsmål tas opp og frem når en av 
våre tydeligste samfunnsdebattanter møter oss i dette 
foredraget
Passer for både ungdom og voksne. Gitarelever fra 
Kulturskolen deltar
Inngang kr 100, under 16 år gratis
Tirsdag 20. september kl. 19.00
Kaffe og enkel servering

litteraturhusarrangement 
20. september kl. 19.00 Bamble bibliotek og  
litteraturhus.
Forfatter Amal Aden holder foredrag om «Det nye 
Norge». Hvordan står det til med likestillingen,  
integreringen og ytringsfriheten i vårt stadig mer  
flerkulturelle land? 
Gitarelever fra Kulturskolen med lærer Jon Olav Hovde 
deltar.
Kaffe og enkel servering.
Inngang kr. 100, under 16 år gratis.

offentlig høring/ettersyn 
- reguleringsplan  
«lilletorget langesund
Teknisk utvalg har i møte den 24.8.2016 sak 68/16 
anbefalt planforslag for Lilletorget gnr.106 bnr. 181.
Status plan: Det er ingen reguleringsplan for  
området. Kommuneplanens arealdel m/bestemmelser 
er gjeldende. Området er avsatt til boligformål i nord 
og sentrumsformål i sør. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette 
for utvikling av boliger på tomta Lilletorget, sentralt 
i Langesund. Bebyggelsens utforming er inspirert av 
«Langesundskalaen» og tar sikte på å videreføre den 
opprinnelige byggestrukturen i Langesund sentrum. 
Planområdet ligger i Langesund, i krysset Bambleveien/
Baneveien.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring 
med bestemmelser, plan, planbeskrivelse. Plan- 
forslaget legges ut med to alternative plankart og  
bestemmelser for atkomstløsninger, fra Parnemanns 
gate og Bambleveien.
Sakens dokumenter ligger på Bamble kommune’s 
hjemmesider, se nederst.

offentlig ettersyn/ 
høring av forslag til  
omregulering del av 
kverndalen – Croftholm-
sundet.
Teknisk Utvalg har i møte den 24.8.2016 sak 67/16, 
anbefalt planforslaget «Omregulering - del av  
Kverndalen – Croftholmsundet » med tilhørende  
dokumenter 
Planstatus: Planforslaget vil være i tråd med  
forutsetningene i nylig godkjent arealdel.
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette 
for utvikling ihht kommunens arealplan for bruks- 
endring fra fiskerinæring til bolig på gnr.107, bnr.240. 
Bruksendringen vil ikke utløse noen ny konsekvens-
utredning, men har egen utredning knyttet til høy-
vannsnivåer.
Gjeldende plan id 67B vil bli opphevd og erstattet med 
ny plan id 276.
Sakens dokumenter ligger på Bamble kommune’s 
hjemmesider under:
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO/STATUSPLANER
Eventuelle merknader til planforslaget må sendes 
skriftlig til Bamble kommune  
v/Samfunnsutvikling til P.B.80,  
3993 Langesund innen 28.10.2016.


