
ÅPNE MØTER
•  Landbruksnemnda 15. november kl. 18.00  
 – Bamble rådhus, formannskapssalen
•  Teknisk utvalg 16. november  kl 11.30 – Halen gård
•  Oppvekst- og kulturutvalget 16. november 16.00  
 - Bamble rådhus, Langen
•  Helse- og omsorgsutvalget 16. november kl. 16.00  
 - Bamble rådhus, formannskapssalen
• Formannskapet 17. november kl 08.30 - Halen gård 
•  Teknisk utvalg 30. november kl. 17.00 
 – Bamble rådhus, formannskapssalen
• Kontrollutvalget 5. desember kl. 09.00 
 – Bamble rådhus, Synken 
•  Kommunestyret 8. desember kl. 09.00 – Halen gård
•  Administrasjonsutvalget 9. desember kl. 09.00 
 – Bamble rådhus, Hørsfjell

OFFENTLIG HØRING –  
BIBLIOTEKPLAN 2017-2020
Status plan: Dette er en ny plan for Bamble bibliotek 
og litteraturhus og vil være et viktig styringsdokument 
for den videre retningen og utviklingen av biblioteket. 
Planen inneholder temaer som litteraturhussatsning, 
formidling, lokalisering, integrering og digitalisering. 
Sakens dokumenter legges ut på Bamble kommunes 
hjemmesider under: 
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO/STATUSPLANER
Eventuelle merknader til planforslaget må sendes til 
Bamble bibliotek og litteraturhus, Krabberødstrand 
14, 3960 Stathelle  innen 13.12. 2016.

OMREGULERING AV DEL AV  
LANGESUND SENTRUM  
– LINAASGATE – OFFENTLIG  
ETTERSYN/HØRING
Teknisk utvalg har i møte den 1.6.2016 sak 47/16, 
anbefalt planforslaget «omregulering for del av 
Langesund sentrum – Linaasgate med tilhørende 
dokumenter. Hensikten med planforslaget er å endre 
friareal til boligformål, og se de tre tomteutnyttelsene 
samlet.
Planforslaget inneholder: Boligareal tiltenkt 
gnr.106,bnr.583, gnr.106,bnr.503, gnr.106, bnr.523, 
eksisterende kjøreveg, bankett/grøft, byggegrense 
– framtidig boligareal, Hensynssone (åpen kalk-
mark). Ved eventuell godkjenning av ny plan vil del 
av gjeldende plan for Langesund sentrum plan id 218 
oppheves og erstattes med ny plan id 271.
Sakens dokumenter ligger på Bamble kommune’s 
hjemmeside 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 31.12.2016.

BUDSJETT 2017 OG  
HANDLINGSPROGRAM 2017-2020
Bamble kommunestyre skal i møte den 08.12.2016 
behandle forslag til Budsjett 2017 og handlings-
program 2017-2020. Vedtak fattes på grunnlag av 
innstilling fra formannskapet.  I medhold av kom-
munelovens § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 legges formann-
skapets innstilling ut til offentlig ettersyn i 14 dager 
før kommunestyrets behandling slik at alle interes-
serte kan komme med uttalelse om budsjettet og dets 
innhold.
Formannskapets innstilling, 17.11.16, samt Råd-
mannens budsjettgrunnlag 2017-2020 legges ut på 
servicetorget i Bamble rådhus og i biblioteket på Stat-
helle 23.11.2016. Dokumentene er også tilgjengelig 
på Bamble kommunes nettside.  Henvendelser vedr. 
budsjettet kan rettes til servicetorget, rådhuset.


