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Biler kjøpes kontant
fra 0999.999,. Vi kjøper alle typer
bil med feil, rust, skader og defekter.
Ingen hindring. Oppgjør der og da,
vi ordner alt av papir arbeid for deg
og ingen reklamasjoner i etterkant!
Du skal være trygg på alle måter når
du selger til oss. Vi kan også hente
bilen samme dag.
Autonavia AS, tlf. 45 39 08 33/
95 44 45 54 eller besøk vår
hjemmeside

www.bil-kjøp.no

Hiace/Hilux/RAV4/
Dyna/Canter/tipp-biler/

L200/Sprinter/Gd
samt div. varebiler/lastebiler
i alle størrelser. Kjøper også
MINIGRAVERE og personbilder

fra 80-tallet og eldre.
Erik Wasshaug
tlf. 450 08 427

Ta vare på båten din
Astativ, Dstativ, båtstøtter,
presenninger. Tilpasser stativ til
båten din, formsydde presenninger.
Fritt levert, ring om pris.

Tlf 908 88 827 - 944 98 888

Vinteropplag
Bobil, båt, campingvogn og
sommerbil.
Lagerhall på Raset midt imellom
Skien og Porsgrunn.
Kontakt Terje på tlf 918 88 318

Vinterlagring
av båt , campingvogn , bil , og bobil
i Skien. Stort romslig og luftig
betongbygg med alarm.

tlf. 90 12 12 18

Vinterlagring
Vinterlagring av båt/campingvogn?
Kjørholtvegen 3, Porsgrunn

483 88 901

Rødmyr lager og kontorer
Vi har 800 kvm bygg med store
kjøreporter som kan deles opp.
Gunstig leie, mer informasjon:

Ring Espen tlf 905 30 026 eller
Knut tlf 994 43 132

Hus i 2 etasjer ca 140 kvm
på småbruk nær Seljord sentrum til
leie t.o.m 2021. Depositum.

Tlf 90 60 90 06

Verksted/lager til leie
med løftebukk. Ledig omgående.

Tlf 952 47 292

Salg service
varmepumper
Aut.forh: Panasonic,, Daikin,IVT
Mitsubishi, Toshiba, BOSCH, LG
Samsung, Fujitsu. 24.mnd rentefri
avbet. Gratis befaring. Rask
levering

Bestill på mob: 952 08 173
dacom.no

Utstilling: NATTDYR
– i mørket er alle katter...
Salgsutstilling med keramiker Kari
Wandler Øverland lørdag 26. &
søndag 27. oktober kl 1216 i
Vestregate 14 i Porsgrunn.

Info: CIRKUS.as

Kurs i Skinnfellsøm
Lær å sy stor skinnfell,stolfell eller
barnepose i saueskinn 810
november. Sy i myke
pelssauskinn eller ta med egne
skinn.
Velkommen til kurs på Gvarv!

Tlf 928 52 512 myik@live.no

Varmepumpetilbud
Toppmodellen Mitsubishi Kaiteki
6.6 kW (Hvit) inntil 4 m (standard
montering) for 19.900 kr inkl mva
ferdig montert! Varmepumpeservice
1300 kr eks mva

406 49 199

Poteter selges
Beate, Asterix, Pimpernell og
Nansen.
Samt løk, sjalottløk og gulrot.
Nærum Gård, Langerødvegen 178.
Ring for avtale.

Tlf. 916 01 824/901 80 130

SAAB bilnøkkel
mistet ved Lensmannseter
lørdag 12.10.

Tlf: 913 79 744

Maling/Rydding/Flytting
Maling inv. og utv. sprøytemaling.
FlyttingRyddingbortkjøring
Rimelig pris
Bjstoa@gmail.com

949 80 663

Graving
Drenering, planering, utgraving
for garasje, tilbygg, gårdsplass,
grusing, riving, gratis befaring.
Ring Gjærum,

tlf. 988 64 115

Maling/Rydding/Flytting/
Maling tak vegger. Sprøytemaling
bygg ute inne. Rydding hus loft
kjeller. Flytting bortkjøring
Rimelig utført! Bjstoa@gmail.com

949 80 663

Snekker
Snekring, gulvegging, flislegging og
murer, maling, sparkling. Gratis
befaring, gode referanser.

Tlf 477 26 294

Trefelling  trepleie
Flishugging, stubbefresing,
kløyving, hagearbeid,
tomterydding, tilstandsvurdering
av trær. Forsikret. Espen Paulsen.
Sertifisert trepleier. HAN MED
TRÆRNE.

Tlf. 477 11 600

Trefelleren.no
Sertifisert trepleie. Trefelling,
bekjæring, kapping, kløyving,
opprydding, stubbefresing og
konsultasjoner.
Gratis besiktigelse. Forsikret.

Erlend Valle tlf. 902 05 823

Tid for hagearbeid
Beskjæring av frukttrær, klipping av
hekker. Feller store og små trær, fra
kr 500, per tre. Rydding og felling
av trær på tomter, hager eller
lignende. 54 års erfaring.
Pensjonistrabatt.

Tlf. 917 87 435

Norsk altmuligmann
Utfører arbeid innen:
Snekring : Hus/ hytte/ terrasse
mm...
Mur: Støttemur/ puss av mur mm...
Blikk: Takrenner/ fotzink/ israft
mm...

454 07 410

Flytting/vask/bortkjøring
Flytting 2 personer m/bil.
Hovedrengjøring, flyttevask, rydding
av lager og kjeller. Bortkjøring av
dødsbo.
www.telemarkrenhold.no

tlf 986 87 622

Nye Veier AS er et statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver
omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen utvalgte
hovedveier.

Kunngjøring av vedtatt kommunedelplan med
konsekvensutredning
E18 Dørdal - Grimstad

Nye Veier har ansvar for planlegging og bygging av ny E18 fra Langangen til
Grimstad. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og
arbeidsmarkedet, sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere
reisetiden og øke trafikksikkerheten. Kommunedelplanen for strekningen Dørdal –
Grimstad ble utarbeidet av Nye Veier og rådgivere fra Asplan Viak og Rambøll, i tett
samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

Styret for det interkommunale plansamarbeidet hadde delegert myndighet til å
legge ut forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad på
høring og offentlig ettersyn. Myndigheten til å fatte endelig planvedtak ligger til
kommune- og bystyrene i de kommunene planen omfatter, og kan ikke delegeres.
Planen omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei,
Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Det kunngjøres at det nå er fattet endelig planvedtak etter plan- og bygningsloven
§ 11-15 i følgende møter:
- Bamble kommunestyre 23.09.2019
- Kragerø kommunestyre 26.09.2019
- Gjerstad kommunestyre 26.09.2019
- Vegårshei kommunestyre 24.09.2019
- Risør bystyre 26.09.2019
- Tvedestrand kommunestyre 15.10.2019
- Arendal bystyre 26.09.2019
- Grimstad kommunestyre 24.09.2019

Vedtakene innebærer at det er båndlagt en korridor for videre arbeid med
detaljreguleringsplan for ny E18 på strekningen. I båndleggingssonen er det bygge-
og deleforbud i 4 år eller til reguleringsplan er vedtatt.

Kommune- og bystyrenes vedtak kan ikke påklages, jamfør plan- og bygningsloven
§ 11-15 tredje ledd.

Vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredningen og øvrige dokumenter er
tilgjengelige på kommunenes hjemmesider og på prosjektets medvirkningsportal:
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad

Bil kjøpes!
Alt fra 2004-mod. av interesse.
Rask og fordelaktig oppgjør.

Tlf. 915 48 043, Fred

Bil kjøpes

Båter

Motor diverse

Eiendom til leie

Selges

Tapt og funnet

Arbeid utføres

Kunngjøring
Telemarkstorget

Telemarkstorget
bestilles via våre 
nettsider ta.no

Annonser på

Frist for bestilling av 
rubrikkannonser er kl. 12 
to dager før innrykk

Av alle. For alle.
Redningsselskapet redder liv, berger verdier, og 
gjør sjøvett til allemannseie. Organisasjonen utfører 
ca. 80% av alle sjøredningsoppdrag som kanaliseres 
gjennom landets to hovedredningssentraler.

Redningsselskapet er deg og meg.
I 127 år har vi vært et spleiselag. Når det står 

For alle. 
Fordi ingen skal drukne.

om sekunder er din hjelp 
avgjørende. Gi et bidrag til 
det livreddende arbeidet i dag,
 og les mer på www.rs.no


