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DETTE SKJEDDE I 2016

"Ting begynner å skje"
I fjorårets årsmelding brukte jeg overskriften «Grunnlaget for vekst er
lagt». Det er derfor hyggelig å følge opp med at «Ting begynner å skje».
Arbeidet med å hogge og rydde trase for ny E18 har kommet godt i gang.
Samtidig ble området for ny skytebane på Stillinga klargjort for videre
arbeid. I flere år vil vi merke en omfattende anleggsvirksomhet, med
nødvendig omlegging av trafikken. Dette er noe vi ikke kommer unna. Vi
får heller glede oss til når ny E18 er ferdig. Dette vil være et viktig bidrag
for ønsket om flere arbeidsplasser og innbyggere i kommunen.
I flere år har nødvendigheten av en endret skolestruktur vært
utredet. Dette er krevende prosesser, også i Bamble. Kommunestyret har
besluttet å ta dette videre i et forprosjekt. Den politiske diskusjonen viste
at det var ønskelig å styrke et skolesenter på Grasmyr med bl.a. flerbrukshall og svømmehall, og økt
integrasjon og samhandling med den videregående skole. En realisering av dette vil gi skoleelever et
bedre pedagogisk tilbud, samt at anleggene vil bidra til økt folkehelse og opplevelser. Forprosjektet vil
avklare hva man kan få realisert innenfor kommunens økonomiske handlingsrom.
Et av kommunens strategiske mål er «Livlige og Trivelige kommunesentra». Det er avsatt midler til å
gjennomføre flere tiltak. Et synlig tiltak i 2016 var utplassering av stoler og benker, og beplantning på
Dampskipsbrygga i Langesund. Flere nye tiltak vil bli synlig de kommende år.
2016 ble preget av innspurten i arbeidet med «kommunereformen». Arbeidet viste at det ikke lå til rette
for sammenslåing av en eller flere kommuner i Grenland. Dette la grunnlaget for en ordfører-avtale
om «Avtale om mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Flere, nye samarbeidsprosjekt vil bli utredet for å utvikle bedre og likeverdige tjenester og skape og bevare arbeidsplasser i
Grenlandsregionen.
Det statlige mottaksapparat for flyktninger er avhengig av at kommunene bosetter flyktninger og har
et godt introduksjons- og integreringsarbeid. I 2016 tok kommunen imot 75 flyktninger, hvorav 31
mindreårige, det høyeste antall på flere år. Kommunen får gode tilbakemeldinger fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDI) på det arbeidet som gjøres.
En kommune er til for å yte god service til sine innbyggere og andre. Det er derfor hyggelig at
Forbrukerrådet kåret Bamble kommune til den beste kommunen i Telemark i deres kommunetest. Som
tidligere år, håper vi at «populærutgaven» av kommunens årsmelding bidrar til kunnskap og dialog for
å gjøre Bamble kommune enda bedre.
God lesing!

Turister på ferie i Langesund
Bildene i årsmeldingen er tatt av ansatte i Bamble kommune.
Ansvarlig utgiver er Bamble kommune ved rådmann Tore Marthinsen.
Kommunikasjonsrådgiver Tore Hammersmark har stått for lay-out og produksjon.
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Virksomhet for plan og
økonomistyring
Økonomisjef
Gunn Ellen Berg

Virksomheten yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter innenfor
områdene:
• Budsjett
• Kommunal fakturering og innfordring
• Regnskap
• Finansforvaltning
• Økonomistyring
• Låneopptak
• Rapportering
• Skatteinnkreving
• Planarbeid

Gode driftsresultater i 2016
I 2016 ble skatteinngangen på landsbasis betydelig bedre enn forutsatt, og skatt og
rammetilskudd ble 11,3 mill.kr. høyere enn opprinnelig budsjettert. Finansplasseringene
ga en solid avkastning på 6,2 %, 2,7 mill.kr. høyere enn budsjettert. Enhetene
leverer gode resultater og har overskudd som avsettes til bruk senere år.

Driftsregnskapet
I regnskapet for 2016 var driftsinntektene på 1.125 mill.kr. Fra
2015 økte inntektene med 49,9
mill.kr. eller 4,6 %. Kommunens
største inntekter er fra skatt på
inntekt/formue og eiendom og
utgjør 37 %, statlige rammetilskudd og overføringer på 48 %
og brukerbetalinger/avgifter
14 %. Driftsutgiftene økte med
42,0 mill.kr. eller 4,6 % fra 201
og var totalt på 1.106,7 mill.kr.
66 % av dette er lønnskostnader.

Finans
Netto utgift på finanspostene
var 23,5 mill.kr. Dette var 13,0
mill.kr. mindre enn i 2015.
Kommunen har 865 mill.kr. i lån
og er sårbar for svingninger i
rentenivået. Driftsregnskapet er
belastet med 48,9 mill.kr. i
renter og avdrag. Kommunen
har 300,9 mill.kr. plassert i
finansmarkedet. Avkastningen
var på 17,7 mill.kr. Dette er 2,7

mill.kr. høyere enn budsjettert.
Skagerak Energi AS utbetalte
utbytte for året 2015 i 2016 på
2,9 mill.kr.

Resultatet
Netto driftsresultat viser
kommunens finansielle handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste resultatbegrep.
Netto driftsresultat ble positiv
på 43,8 mill.kr. 3,9 % av driftsinntektene. Enhetene har avsatt
et netto overskudd på 18,2 mill.
kr. til fond. Netto driftsresultat
er 22,4 mill.kr. bedre enn i
2015. Regnskapet avsluttes med
et overskudd på 3,9 mill.kr.

større og mindre investeringsprosjekter og flere større
prosjekter er under planlegging
slik som nye omsorgsboliger,
ny ungdomsskole og kystkultursenter.
Kommunens likviditet er fortsatt
god, noe som i hovedsak skyldes at kommunen har driftsfond
på 178,7 mill.kr. Det er ikke tatt
opp nye lån til investeringer i
2016.

Investeringer
Det er foretatt investeringer på
109,6 mill.kr. De største
investeringene i bygg og
anlegg er innenfor vann, avløp
og renovasjon på 23,4 mill.kr
og miljø- og friområder med
13,5 mill.kr. Det er totalt 93

Nøkkeltall (i tusen kroner)				
		
Sum driftsinntekter
1
Sum driftsutgifter
-1
Brutto driftsresultat
Resultat ekst. finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Netto avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindre forbruk

2013
010 805
019 083
-8 277
-14 695
39 995
17 023
-16 930
93

2014
1 012 528
-1 044 383
-31 854
-17 629
42 997
-6 487
6 688
201

2015
1 075 622
-1 064 671
10 951
-36 501
46 913
21 363
-14 214
7 149

2016
1 125 486
-1 106 665
18 822
-23 474
48 417
43 764
39 818
3 945
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Administrasjon og
organisasjonsutvikling
Enheten har ansvar for:
• Personal, HMS, informasjon og organisasjonsutvikling
• Service- og dokumentsenter
• Politisk virksomhet
Konstituert personalsjef
Øystein Polland

Bamble kommune har 955,9 årsverk med 1180 fast ansatte. Lønn og sosiale utgifter
er samlet på 730 millioner kroner i 2016.

Beste kommune i Telemark
Bamble kommune har blitt kåret til fylkesvinner i Forbrukerrådets kommunetest for 2016.
Forbrukerrådet har testet service, tilgjengelighet
og informasjonskvalitet. Samtlige 428 kommuner i Norge har blitt testet. Testmedarbeidere
utga seg for å være privatpersoner og
henvendte seg på e-post, telefon og via
kommunenes nettsider. Det ble sendt 4
separate e-poster og ringt 3 telefonsamtaler til
hver kommune. I tillegg ble det lett etter 19
forskjellige informasjonselementer på hver
kommunes nettside.
Vi i Bamble kommune kan være veldig stolte og
fornøyde med dette resultatet. I 2013 hadde vi
tilsvarende måling med nedslående resultater.
Den gang kom vi på 18. plass i fylket, og 356.
plass nasjonalt. Med disse resultatene satte vi
i gang en rekke tiltak i organisasjonen. Derfor
er det med stor glede vi konstaterer at vi i årets
undersøkelse har klatret opp til 1. plass i fylket,
og 22. plass nasjonalt.
God service handler ikke kun om kvaliteten på
digitale verktøy, men like mye de «øyeblikkene» der vi som ansatte møter innbyggere og brukere. I møte
med kommunen skal alle oppleve respekt, vennlighet, ansatte som finner gode løsninger og leverer god
kvalitet på tjenester. Vi er Bamble kommune.
God service danner grunnlag for identitet og godt omdømme. Omdømme påvirkes av identitet (hvem
vi er), kommunikasjon (hva vi sier) og atferd (hva vi gjør). Vårt omdømme er viktig for potensielle jobbsøkere, egne ansatte, innbyggere og organisasjoner.

Nøkkeltall				
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Antall dok. behandlet gjennom arkivsyst.
Antall pc'er utplassert og driftet
Antall stillinger kunngjort
Antall søkere
Enhetens driftsutgifter i % av
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.)

2013

2014

2015

2016

36 358
613
73
1 361
5,5

40 657
623
113
894
5,9

61 010
573
91
1 284
5,6

50 849
635
107
1 604
5,9

56 489

61 328

59 582

65 534

Etiske retningslinjer
Bamble kommune vedtok i
kommunestyret 30. mars 2016
etiske retningslinjer for folkevalgte og politikere. Etiske
retningslinjene er normer
og prinsipper til veiledning for handlingene våre.
Retningslinjene bidrar til å sikre
god etisk praksis for folkevalgte og ansatte. Årets ledersamling hadde fokus på etikk,
hvor ledere diskuterte normer
og prinsipper rundt sine handlinger.
Folkevalgte og ansatte
plikter å utføre sine oppgaver
og opptre utad på en slik måte
at det fremmer kommunens
omdømme.

Handlingsplan for
likestilling, mangfold og
inkludering
Bamble kommune er en del av
et mangfoldig samfunn, og
tjenestene vi leverer bør reflektere dette. I et langsiktig perspektiv er mangfold nødvendig
for å sikre arbeidskraft, kompetanse og erfaringsgrunnlag som
reflekterer det samfunnet
kommunen leverer tjenester til.
En arbeidsgruppe fikk i
oppdrag å revidere eksisterende
handlingsplan. Denne fokuserer på kommunens ansvar
som arbeidsgiver. Hovedmålet
er å oppnå full likestilling
og et arbeidsmiljø fritt for
diskriminering på alle områder.
Handlingsplanen har mål og
tiltak på mange områder. Målet
er et mangfoldig arbeidsliv
der alle er inkludert og får like
muligheter.
Bamble kommune har mange
ulike fagområder. Hvert år har
vi mange personer inne på
arbeidsutprøving og praksisplasser. Fokuset for den enkelte
kan være å prøve ut arbeidsevne
eller bygge opp kompetanse. De
siste årene har antallet språkpraksisplasser økt. Vi ser at
arbeidspraksis er bra for språkutvikling og øker kunnskapen
om norsk arbeidsliv.

Systematisk
sykefraværsarbeid
Sykefraværsprosenten for
Bamble kommune i 2016 var på
7,7 %. Et resultat man kan være

godt fornøyd med. Rutiner og
retningslinjer for sykefraværsoppfølging og IAs (Inkluderende
arbeidsliv) mål og tiltak blir
fulgt opp av virksomhetene.
IA planen for 2016 har hatt
fokus på bl.a. flere graderte
sykemeldinger, målrettet bruk
av tilretteleggingstilskudd,
tilrettelegging og tiltak i
virksomheter med høyt sykefravær. Ulike kompetansehevingstiltak, som kurs og egen
IA dag, setter fokus på godt IA
arbeid i kommunen. Systematisk
sykefravær- og nærværsarbeid
gir resultater.

Nye etiske retningslinjer

Lærlinger
Bamble kommune hadde 21
lærlinger ved årsskiftet, de
fleste innen helsearbeiderfaget, men også noen i barneog ungdomsarbeiderfaget og
en i anleggsmaskinførerfaget.
Kommunens samfunnsansvar
og behov for rekruttering ligger til grunn for satsingen på
lærlinger. Resultatene er gode
med 11 fagprøver i 2016 der
alle fikk «bestått» eller «meget
godt bestått».

Handlingsplan for likestilling

Digitaliseringsprosjektet
Bamble kommune har tatt i
bruk KS SvarUt (Altinn, eBoks,
Digipost) for digital kommunikasjon med innbyggere og
næringsliv. Løsningen er i dag
på høyeste sikkerhetsnivå. Vi
har fått noen tilbakemeldinger
om at det er for krevende. Det
jobbes med leverandøren for å
få til en endring. Vi opplever at
innbyggerne har tatt løsningen
i bruk, men har en del utfordringer med næringslivet, som
fortsatt ønsker mye på e-post.
Dette jobbes det videre med i
2017.
Flere av våre kommunale bygg
benyttes av andre enn kommunalt ansatte. Det har medført at vi har bygget ut trådløst
nett i mange bygg. Det tilbys
gjestenett på de mest brukte
byggene. Fase 2 for ytterligere
utbygging realiseres i 2017.
Vi har igangsatt et arbeid for
å kartlegge hvilke tjenesteområder som kan digitalisere sine
tjenester og søknadsprosesser.
Dette vil ha hovedfokus i 2017.

Systematisk sykefraværsarbeid

Kommunens lærlinger i 2016

Papirarkivet blir erstattet av digitalt arkiv
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Enhet for skole og
barnehage
”Åpner dører mot verden og framtida”

Kommunalsjef
Trond Gausnes

Bamble kommune har seks kommunale og fem private barnehager, samt en åpen,
privat barnehage. Kommunen har syv grunnskoler: to barneskoler, to ungdomsskoler og tre 1-10 skoler. Det er fem SFO-ordninger knyttet til skolene med
barnetrinn. I tillegg er det et alternativt skoletilbud, Havhesten, lokalisert og
driftet av Langesund ungdomsskole. I enheten inngår også to andre tjenester.
Innføringstjenesten Paletten for nyankomne minoritetsspråklige elever og PPT &
spesialpedagogisk kompetansesenter.
Fokusområder for alle enhetens tjenesteområder i perioden 2016-19 er:
• Pedagogisk lederskap
• Læringsmiljø
• Fysisk aktivitet og helse
• Fagområder i barnehage; kommunikasjon, språk, tekst, antall, rom og form
• Grunnleggende ferdigheter i skole; lesing og regning
• Foreldresamarbeid

630 elever deltok i GO run for fun
Bambleskolen har stort fokus på
fysisk aktivitet og helse. 14.
september arrangerte vi «GO Run
for fun» for første gang i
historien. Arrangementet er et
samarbeid mellom skolene i
Bamble og Ineos. Alle elevene i
1. – 4. klasse deltok i mosjonsløpet på ca. en kilometer.
630 elever stod på startstreken.
Ordfører Hallgeir Kjeldal var
startmann. Etter løpet var det
fokus på gode matvaner, Ineos
sine hyggelige medarbeidere
serverte sunn smoothie og frukt.
Alle barn fikk hver sin drikkeflaske og en flott T-skjorte til
odel og eie. Nå håper vi dette
løpet kan bli en tradisjon.
Tilbakemeldingene fra alle skolene var svært positive og barna strålte om kapp med det fine været.
Bamble kommune takker Ineos som stod for arrangementet og ga oss denne flotte opplevelsen.

Nøkkeltall				
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2013

2014

2015

2016

Antall barn i barnehager
665
herav kommunale
382
herav private
283
Antall skoleelever
1 698
herav barnetrinnet
1 148
herav ungdsomstrinnet
550
Enhetens driftsutgifter i % av
25,1
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.) 256 067

671
384
287
1 678
1 120
558
25,4

643
365
278
1 654
1 117
537
25,9

638
355
283
1 634
1 120
514
25,3

264 872

275 618

280 469

Respekt for regning
Høsten 2016 startet vi opp med
Bambleskolens nye utviklingsarbeid, Respekt for regning.
Dette er en videreføring av
Respekt-programmet.
Respekt for regning betyr
regning i alle fag for å forbedre
oss på dette området. Regning
i alle fag sees i sammenheng
med at det finnes regning i alle
yrker og i hele samfunnet. Det
handler om å gjøre regning
relevant for elevene som f.eks.
når de arbeider med grafer og
statistikk i samfunnsfag for å
forstå befolkningsutviklingen i
verden. Når elevene ser at det
er nyttig å kunne regne, øker
motivasjonen for læring.

Mattedans
Det er ikke alltid matematikk
er en dans på roser, men noen
ganger kan kombinasjonen av
dans og matematikk hjelpe på
forståelsen av vanskelige matematiske begreper. Mattedans er
et godt eksempel på tverrfaglig
arbeid. Det er førsteklassingene i Langesund, Stathelle og
Rugtvedt som deltar på mattedans skoleåret 2016/17. Planen
videre er at dette tilbudet
kommer til Herre og Rønholt
neste skoleår. Tilbudet er en
time i uka. Mattedans handler
om å lære, utforske og forstå
matematikk ved å bevege kroppen.

Nasjonal interesse for
FIFFEN
Fiffen gjør barnehagebarna
sprekere. Fysisk aktivitet er et
satsingsområde i barnehagene.
Fiffen hjelper oss å få satt dette
inn i et system. Fiffen er aktivitetskontakter fra de private
og kommunale barnehagene
i Bamble. Gruppa blir ledet
av spesial-fysioterapeut Mette
Wisløff.
Som aktivitetskontakter får de
kurs i å tilrettelegge aktiviteter
for barna. De fungerer som en
støtte for styrer, er motivatorer
for medarbeidere og pådrivere
for fysisk aktivitet i barnehagene. Fiffen møtes 4-6 ganger i
året.
I fjor startet gruppen opp

med «Aktivitetskortet». Dette
er et skjema med mange ulike
aktiviteter. Hver avdeling får et
eget kort hvor de krysser av når
aktiviteten er gjort. Her blir det
en konkurranse mellom barnehagene. De som leverer kortet
med flest avkryssede aktiviteter og dermed har vært i mest
fysisk aktivitet, vinner.
Fiffen sitt arbeid har skapt
interesse nasjonalt og vises nå
på nettsidene til Nasjonal senter
for mat, helse og fysisk aktivitet.

Respekt for regning

Ny ungdomsskole vedtatt
Etter mange år med debatt og
utredninger ble det i kommunestyret den 16. juni vedtatt å
bygge en ny ungdomsskole
inklusiv idrettshall og svømmehall. Forprosjektet skal gjøre
mange utredninger og avklaringer, bl.a. se nærmere på om
det skal bygges en helt ny skole
på Grasmyr, eller om man skal
bygge ut Grasmyr ungdomsskole. Forprosjektet skal også
se på ulike typer idretts- og
svømmeanlegg som inneholder
alternativer på både investering
og drift.
Høgne Skøld er ansatt som
prosjektkoordinator. Han skal
koordinere arbeidet mellom
prosjektledelse, styringsgruppe
og prosjektgruppe.

Danser for å skjønne matematiske begreper

Nasjonal interesse for FIFFEN

IKT-løft på trappene
IKT i skole og barnehage er
blitt viktigere og viktigere. Det
er en rivende utvikling og
bruken vil øke i årene som
kommer – administrativt,
pedagogisk og i skole/hjemsamarbeidet. IKT undervisning
er lovpålagt og IKT skal brukes i
alle fag i skolen. En kort analyse
av Bambleskolen viser at vi
bruker IKT som pedagogisk
verktøy forskjellig.
Enheten for skole og
barnehage ønsker en rød tråd
i bruken av IKT slik at vi får en
mest mulig likeverdig opplæring
og best mulig samarbeid med
foreldre og foresatte. Med bakgrunn i dette vedtok enheten et
felles IKT-løft for både ansatte
og elever/barn med oppstart
2017.

Høgne Skøld, ny prosjektkoordinator for skoleprosjektet

Robert Lien Pettersen er involvert i IKT-løftet
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Enhet for helse og omsorg
”Vår fleksibilitet – din trygghet”
Alle som henvender seg til helse og omsorg skal få en god og vennlig mottakelse,
og skal oppleve at våre ansatte forsøker å finne gode løsninger. Du skal få rett hjelp
til rett tid.

Kommunalsjef
Birgit Sannes

Enheten har ansvar for:
• Hjemmetjenester, hjemmesykepleie og hjemmehjelp
• Psykisk helse og rusomsorg
• Habilitering og rehabilitering
• Fysioterapi og ergoterapi
• Legevakt og legetjenester
• Omsorgsboliger, både frittstående og i bofellesskap med
heldøgns omsorgstjenester
• Dag- og aktivitetstilbud
• Korttids- og langtidsopphold i institusjon
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Omsorgslønn
• Tjenester til funksjonshemmede
• Trygghetsalarm
• Kjøkken og vaskeri
• Utlån av tekniske hjelpemidler
• Miljørettet helsevern
• Helsestasjon for voksne
• Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser
• Lindrende enhet

Demensomsorg
Dagens omsorgstjeneste er ikke i tilstrekkelig grad bygd og
tilrettelagt for mennesker med demens. Demensplan 2020
«Et mer demensvennlig samfunn» varslet derfor at det er
nødvendig å foreta ombygginger og endringer både i forhold til
omsorgstjenestens kompetanse, organisering og arkitektur.
Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer
som vanligvis opptrer i høy alder. Vanlige symptomer er
hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende
språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av atferd.
Forskning viser at omtrent 80 % av beboere i sykehjem har
demens. Sykdommen har betydelige konsekvenser for pasienten
og deres pårørende. Forekomsten av demens øker med alderen.
Dette innebærer at når befolkingen blir eldre, vil flere få
demenssykdom. Forventet befolkningsutvikling i Norge, også i Bamble, medfører at antall personer med
demens vil fordobles innen 2040. I 2016 var det ca. 114 innbyggere i Bamble med diagnosen demens.
I Bamble fikk vi i 2015/2016 flere utfordringer med å gi flere mennesker i denne gruppen tilstrekkelig og
riktige tjenester og hjelp. Det ble derfor besluttet å starte opp flere strakstiltak for denne pasientgruppen.

Nøkkeltall				
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2013

2014

2015

2016

Antall plasser i sykehjem
62
Ant. boliger i bofellesskap heldøgns bemanning
82
Kommunale omsorgsboliger
75
Enhetens driftsutgifter i % av
27,5
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.)
280 146

62
82
75
28,9

62
82
75
27,6

62
82
75
29,2

301 487

294 124

323 315

Pårørendeskolen høsten
Det ble i høst arrangert
pårørendeskole for pårørende til
personer med demens for
første gang i Bamble. 31
deltagere var samlet for undervisning og samtale 5 kurskvelder, à 2,5-3 timer. Alle
kveldene var lagt opp med
undervisning i aktuelle tema og
grupper/samtale. Tema som
ble tatt opp var sykdommen
demens/behandling, kommunikasjon og samhandling, lovverk/vergemålslov, pårørendes
opplevelse og egenomsorg,
tilrettelegging i hverdagen og
lokale tilbud. Det ble lærerike
dager for både kursdeltagerne,
gruppelederne og arrangør, og
vi håper det kan gjentas med
jevne mellomrom.

Samhandlingsreformen
I 2012 ble Samhandlingsreformen vedtatt. I den forbindelse ble det økt fokus
på forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. Målet er å drive forebyggende og helsefremmende
arbeid for Bamble kommunes
befolkning.
Geriatrisk poliklinikk er
organisert under Helsestasjon
for voksne. Personalet i poliklinikken er leger fra STHF,
sykepleier med videreutdanning
i demens, spesialist i allmennergoterapi og spesialist i geriatrisk fysioterapi. Poliklinikken er
åpen to onsdager pr. mnd. og
avtaler gjøres på henvisning og
innkalling.
Fastlegene/tilsynslegene
henviser personer over 65 år
til poliklinisk vurdering. Det
er tilbud om funksjonsvurdering, kognitiv vurdering, førerkortvurdering, kartlegging av
belastningsgrad for pårørende
og samtale med lege. Legen kan
henvise videre til alderspsykiatrisk avdeling m.m ved behov.

Livsglede barnehage
Dagavdelingen på Bamble
helsehus har tett samarbeid
med Sundby barnehage som har
blitt «LIVSGLEDE BARNEHAGE».
Dette samarbeidet startet
opp i september og barna
kommer på besøk hver onsdag.
De synger kjente sanger fra
barndommen og de eldre deltar

aktivt. Både barn og de eldre
har stor glede av hverandre.
Dette har blitt ukas høydepunkt
og vekker gode minner fra barndomsårene.

Midlertidig demenskollektiv i Vest Bamble
Grunnet et stort behov for
leiligheter for demente, ble det
i september åpnet et midlertidig bokollektiv i tilknytning til
aldershjemmet i Vest Bamble.
5 omsorgsleiligheter ble gjort
om til døgnbemannede boliger
for demente. Vi ville skape et
samfunn der mennesker med
demens kan føle seg trygge, bli
inkludert, og ta del i et fellesskap. Personer med demens og
deres pårørende skal involveres
i beslutninger som angår dem,
og ha innflytelse på utforming
av eget tjenestetilbud.
Disse leilighetene ligger i
direkte tilknytning til aldershjemmet. Bamble kommune
prioriterer høyt å øke kunnskapen og kompetansen om
demens blant ansatte. 12
dyktige og kompetente medarbeidere jobber i avdelingen, i
forholdsvis høye stillingsbrøker.
Dette er som sagt et midlertidig tiltak som vi håper kan
inngå i ordinær drift på sikt.

Forsterket skjermet
avd. Bamble helsehus
Høsten 2015 ble det vedtatt at
kommunen trengte en forsterket
skjermet avdeling på Bamble
helsehus. Grunnen var avvik og
økende antall urolige og utagerende pasienter med demens.
Det ble et behov for å skille
mellom de pasientene med
størst behov for skjerming og
aktive tiltak. Prosjektet hadde
oppstart i mars 2016.
Grunnbemanningen ved denne
avdelingen ble økt med 5,8 årsverk, inklusiv natt. Det har vært
høyt fokus på kontinuitet og
samarbeid i avdelingen, samt
kompetanseøkning via kurs og
opplæring. Det har blitt endret
på den daglige organiseringen
av arbeidet og ansvaret til hver
enkelt ansatt. Resultater i løpet
av året viser så langt mer ro i
avdelingen. Avvikene er sterkt
redusert og behovsmedisineringen til disse pasienten er
redusert med ca. 80 %.

Pårørendeskole

Forsterket skjermet avd. Bamble helsehus

Livsglede prosjekt

Vest Bamble aldershjem

Helsestasjon for voksne
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Enhet for kultur og
oppvekst
"Vi skal bidra til at mennesker blir vinnere i egne liv"
Kommunalsjef
Rolf Dehli

Enheten har ansvar for:
• Kultur- og fritidstilbud
• Legge til rette for frivillig arbeid
• Forebyggende arbeid og et målrettet folkehelsearbeid
• Hjelp til barn, ungdom og familier som trenger spesiell oppfølging
• Helsesøster- og jordmortjeneste
• Barne- og familievern
• Integrering av flyktninger og innvandrere
• NAV-tjenester
• Hjelp til å komme ut i arbeid og aktivitet

Vinnere i egne liv
Alle mennesker har ønske om et godt liv. Vi
ønsker å være en del av et fellesskap, ha en
meningsfylt hverdag og oppleve å mestre egne
liv. Ut fra ulik livssituasjon ønsker vi alle å være
«vinnere i egne liv».
Å være vinner i egne liv kan for noen bety å
gjennomføre en utdannelse, bli god i idrett, dans
eller musikk. For andre kan det bety å overvinne
angst, komme i jobb og bli økonomisk selvhjulpen. Som flyktning kan det bety å starte et
nytt liv og en ny framtid i Bamble.
Vi trenger alle oppmuntringer og støtte for å bli
vinnere i egne liv. De fleste får god støtte fra
familie og venner. Kommunens tjenester skal
også hjelpe mennesker til å bli vinnere i egne liv. I enhet for kultur og oppvekst skal vi gi barn og unge
mulighet til å oppleve mestring og glede gjennom å delta i kulturaktiviteter, vi skal legge til rette for et
aktivt kulturliv og et bredt frivillig engasjement. Vi skal også hjelpe mennesker til å mestre en vanskelig
livssituasjon. Vårt mål er at mennesker finner styrke til å bli vinnere i egne liv og opplever å være verdifulle
både for seg selv og andre.

Nøkkeltall				
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2013

2014

2015

2016		

Utlån på biblioteket
75 439
Antall elevplasser i kulturskolen
354
Utbetalt tilskudd til kulturlivet
1 669 518
Antall bosatte flyktninger i Bamble
42
Antall barn med barnevernstiltak
179
Antall mottakere av sosialbistand
432
Enhetens driftsutgifter i % av
14,8
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.) 150 976

68 700
372
1 781 008
47
168
409
15,1

63 994
366
1 705 819
50
190
415
16,1

63 768
321
2 114 452
75
200
399
15,5

157 580

171 005

171 160

Drøm om å spille gitar

Meningsfull fritid

Mohammed på 15 år fra Syria
ble sammen med familien sin på
totalt fem personer bosatt som
kvoteflyktning i Bamble kommune sommeren 2016. Familien
trives i Bamble og alle familiemedlemmene er godt i gang
med å lære seg norsk gjennom
skolen og voksenopplæringen.
Mohammed ble etter en øyesykdom blind på begge øynene,
men til tross for dette handikappet har Mohammed fått
oppfylt en drøm. Han har
fått tilbud om å lære å spille
gitar gjennom å være elev i
Bamble kulturskole med John
Olav Hovde som gitarlærer.
Mohammed elsker musikk og
lærer seg grep og sanger på
gitar. Han får dyrket denne
lidenskapen gjennom en super
fritidsaktivitet organisert av
kommunen der virksomhetene
samarbeider for å utvikle gode
fritidstilbud til barn og unge.
Mohammed har fast gitartime en
gang i uka i øvingsbunkeren bak
Stathelle barneskole og hans
assistent Ali Mohammad er også
med på timene som støtteperson og tolk.

Henrik Høyby (23) og Hege
Wathne (27) er to flotte og
glade ungdommer som møtes
på «Tirsdag Fjæra» fritidsklubb.
Den tilrettelagte fritidsklubben
trekker 20 ungdom fra hele
nedre Telemark og er et
populært og aktivt møtested
hver tirsdag kveld. Klubben
har mange ulike aktiviteter og
opplevelser i gamle Fjærfabrikken. Henrik sier han
liker seg så godt at han
aldri vil slutte. De har et bra
miljø, her kan man få være seg
selv og le litt av hverandre.
Hege og Henrik er også veldig
aktive innen fotball og håndball. Henrik forteller at Hege
er en ram forsvarsspiller. Hun
smiler og sier hun liker å
«gutse» skikkelig på, og er
opptatt av lagspill og at alle skal
få være med. Begge spiller på
Herkules Unified. På Tirsdagsfjæra har de mange venner.
Begge bidrar til å skape glede og
liv. Ungdommene er selv med på
å bestemme hva de skal gjøre.
Alle bidrar med å være DJ og stå
i kiosken.

Arbeidspraksis

HeartBeat Bamble er en nystartet frivillig forening for
ungdom som har et sterkt
engasjement for å lage film.
Hallvard Nøstdahl (15) er en av
initiativtakerne bak foreningen.
Han sier de er en liten gjeng
hvor flere kan få bli med, men
det kreves at de har et oppriktig
engasjement for å lage film.
HeartBeat Bamble ble startet
høsten 2015 og har et meget
aktivt år bak seg. Ungdommene
har arrangert to workshops
der ungdom fra Agderfylkene
og Telemark har vært samlet
for å lære mer om manusskriving, filmfotografering, regi
og redigering. Workshopene har
vært arrangert i samarbeid med
Bamble kommune og Sørnorsk
filmsenter, samarbeidsorganisasjonen for profesjonelle
filmskapere i Agder og Telemark. Vi har blitt engasjerte til
å lage promoteringsfilmer både
for UKM i Bamble og for
Langesund menighet. Dette er
oppdrag vi lærer mye av, og vi
tar gjerne i mot flere slike
oppdrag, sier Nøstdahl.

NAV Bamble startet et prosjekt
i oktober 2016 hvor vi jobber
med å gi arbeidsledige personer
med svak formell kompetanse,
arbeidspraksis i kommunens
organisasjon. Fokus er målrettet kvalifisering for arbeid i
ordinært arbeidsliv. Prosjektet
har som mål å utvikle et
systematisk samarbeid med andre instanser, for å bidra til at
flere kommer ut i ordinært arbeid. Prosjektet heter
«Arbeidspraksis med fokus på
kvalifisering».
En av de som deltar i prosjektet er Marcus Monsen Kjønna.
Han har alltid hatt et ønske
om å bli helsefagarbeider. I
samarbeid med NAV Bamble og
Bamble helsehus startet Marcus
i praksis/jobb 100 prosent fra
november 2016. Fra mars skal
han gå på skole en dag i uken
for å ta den teoretiske delen til
fagbrevet. Vi har et godt samarbeid med arbeidsgiver Siri på
Bamble helsehus på veien mot et
fagbrev.

Blinde Mohammed lærer å spille gitar

Marcus i arbeidspraksis, her sammen med Anne fra NAV

Med hjerte for filmskaping

Henrik og Hege på Fjæra i Langesund

FilmCamp som HeartBeat arrangerte

Ønsket om å ha et godt liv
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Enhet for teknikk og
samfunnsutvikling

Kommunalsjef
Leidulf Aakre

Ingeniørvesenet (Vann, avløp,
renovasjon, vei og park) (VAR/VP)
• Kommunale gater, veier, gang- og
sykkelveier
• Vannforsyning og rensing av kloakk
• Kommunale renovasjonsordninger
• Drift av parker, friområder,
idrettsanlegg, lekeplasser
og skjærgårdspark
Brann og redningstjeneste (BRU)
• Brann, ulykkesberedskap og brannforebygging
• Beredskap mot akutt forurensning

•
•
•
•
•

Boligutleie
Prosjekt- og byggeledelse
Vaktmester- og vedlikeholdstjenester
Renholdstjenester
Forvaltning og vedlikehold kommunale
bygg og boliger

Næring, miljø og samfunnsutvikling
(NMS)
• Byggesaker
• Plansaker
• Oppmåling (geodata)
• Miljøsaker
• Landbruk (jord- og skogbruk)
• Eiendomsskatt

Eiendomsforvaltning (EIE)
• Kjøp, salg, forvaltning og utvikling
av eiendommer
• Låneformidling og bostøtte

Ny båt for Skjærgårdstjenesten
Skjærgårdstjenesten i Telemark er et samarbeid mellom kommunene
i Telemark som har skjærgård. Sentrale oppgaver er innhenting av
søppel, drift av toalettanlegg, plenklipping og andre større og mindre
driftsoppgaver i skjærgården. For å utføre disse oppgavene er mannskapene avhengig av godt utstyr som kan håndtere sentrale driftsoppgaver.
Våren 2016 fikk Bamble kommune ny båt som ble døpt «Rognsfjord»,
dette er en katamaran som er over 14 meter lang og over 5 meter bred.
Den er utstyrt med nedsenkbar bauglem og kran. Båten kan med sine
ca. 1000 hestekrefter oppnå en maks fart på 25 knop. MS Rognsfjord
vil være det viktigste redskap for arbeidet til Skjærgårdstjenesten i
Bamble.

Nøkkeltall				

		

2013

2014

2015

2016

Ledningsnett (km)					
- vann
173
174
175
175
- avløp
151
151
152
152
- overvann
66
67
69
70
Vei					
- antall km å vedlikeholde
119
119
120
120
- antall km asfaltert
109
109
110
111
Bygningsmasse å vedlikeholde (m2)
80 906
80 906
81 000
81 000
Antall besøk Eik gjennvinningsstasjon
69 678
74 423
88 693
92 966
Antall utleie boliger/hvorav selveide
349/228
361/229
378/235
377/234
Antall utrykninger i regi av brannvesen
358
306
322
295
Antall piper feiet
2 650
3 210
3 100
1 894
Antall kvm plen parkvesenet vedlikeh.
95 000
95 000
95 000
95 000
Antall behandlede byggesøknader/vedtak
500
400/650
370
282
Gjennomsnittlig behandlingstid (dager)
45
42
35
32
Antall godkjente reguleringsplaner
9
7
12
10
Enhetens driftsutgifter i % av
17
14,8
16,7
15,9
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.) 172 781
155 027
177 803
175 813
12

Kompetanseheving
Året 2016 har bestått av mange
relevante øvelser og opplæring
for kommunens beredskapsorganisasjon. Bamble brannvesen har gjennomført rekordmange fullskalaøvelser med
nedbrenning av hus langs den
nye E-18 traseen.
I april ble det også gjennomført en stor brannøvelse på
Såstein hvor hele 7 bygg ble
brent ned over 2 dager.
Kommunens kriseledelse samt
IUA Telemark (Interkommunalt
Utvalg mot Akutt forurensing i
Telemark) sin innsatsledelse har
også blitt øvet og testet. IUA
Telemark har i 2016 gjennomført grunnkurs og laglederkurs
for sine innsatsmannskaper slik
at vi er forberedt på akutte
forurensningshendelser.

Ny parkering og vei inn
til populære turområder
Sandvika, Jypleviktangen og
Rognsåsen har fått ny, stor
parkering ved fylkesvei 201.
Parkeringen ligger på motsatt side av veien rett vest for
avkjøringen til Gråkleivåsen,
ca. 700 meter mot Fjellstad fra
Sundbykrysset.
Parkeringen har plass til 30
biler. I tillegg er det laget ny,
fin vei videre ut mot friområdene. Denne er stengt for biltrafikk med bom og egner seg
godt for gående og syklende.
Parkeringsplassen vil bli kommunens første friluftsport.
Bamble kommune vil etter hvert
opparbeide flere friluftsporter.
Dette er tilrettelagte utgangspunkt til fine tur- og friluftsområder. Friluftsportene vil bli
merket med P-skilt langs veiene
og tilrettelagt med informasjonsskilter og søppeldunker.

Oppgradering av
Høgenheitunellen
Høsten 2016 ble Høgenhei
tunellen stengt for trafikk
pga. oppgradering av tunellen, et prosjekt satt i gang av
Vegvesenet. Dette medførte
en helt annen trafikkstrøm i
området. Omkjøringsvei ble
E18 om Heistad. Alternative
veier var Tangvallveien og
Omborsnesveien.
Staten Vegvesen forberedte
Tangvallveien for økende

trafikk med å utbedre siktlinjer
og kantforsterkning. Dette ble
gjort i samarbeid med Bamble
kommune. Omborsnesveien ble
stengt for gjennomkjøring med
unntak for buss, taxi, moped
og tjenestebiler med tillatelse
fra Bamble kommune. Dette var
nødvendig for å sikre god fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Totalt sett ble prosjektet gjennomført uten store
problemer for den alminnelige
trafikken eller for brannvesenet.

Kompetanseheving i kommunens beredskapsorganisasjon

Prosjekt Livlige og
trivelige kommunesentra
For å øke trivselen i sentrumsområdene vil kommunen i
en fireårsperiode ruste opp
Stathelle og Langesund. I
2016 ble dampskipsbrygga i
Langesund avstengt for biltrafikk og det ble montert bord,
benker, lekeapparat, sykkelstativ, vannpost og blomsterarrangementer. I tillegg ble det
lagt til rette for fergeanløp,
bord, benker, parkering og
venteskur på Smietangen. I
2017 vil kommunen jobbe
videre med tiltak i sentrum og
Furustranda. På Stathelle er
det i tillegg til bord og benker,
gjort store utbedringsarbeider
på Langbrygga i samarbeid
med Grenland Havn. Det er
flere store og mindre prosjekter under planlegging. Noen
av disse er gangforbindelse
mellom Langbrygga og Brotorvet
via Fogdehagen, videre opprustingen av Kranaparken og tiltak
i området ved Tantes benk.

Ny parkering til populære turområder

Oppgradering av Høgenhei tunellen.

Foto: Lars Løkkebø/TA

Godkjente reguleringsplaner i 2016
Detaljplaner:
273 - Rønningen pukkverk
274 - Tangvall/Langbakken 		
		
(lettere industri)
284 - Del av Grasmyr Gbnr.
		
26/100 (forretning)
263 - Ny innseiling til Grenland
241 - Sekkekilen ved 		
		
Sperretangen (boliger)
281 - Lilletorvet (boliger)
283 - Kullvikskotta ved 		
		
Breisand (hytter)
265 - Reguleringsendring del
		
av Hafsund (hytter)
266 - Reguleringsendring 		
		
Rakkestad (hytte)
243 - Sandviklandet (Hytter)

Oppgradert dampskipsbrygge for familiehygge

Turister sjekker mulighetene i Bamble kommune
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Kunstige sandstrender i Bamble kommune
Bamble kommune har de siste årene økt fokuset på
temaet etablering av kunstige sandstrender langs
kysten. Dette fordi vi ser en økende popularitet hvor
flere og flere benytter skjellsand for å legge til rette
for bading og strandliv på sine eiendommer. Det som
mange imidlertid ikke er klar over er at dette er et
søknadspliktig tiltak. Eventuelle fritak fra søknadsplikten kan gis etter vurdering av kommunens miljøavdeling. Selv om tiltakene kan virke små og ubetydelige, er etablering av sandstrender å anse som et
vesentlig terrenginngrep etter plan- og bygningsloven
§ 20-1 bokstav k. Strandsonen er et sårbart område og
terskelen for å betrakte et tiltak som vesentlig er lav.
Kommunen må derfor i hvert enkelt tilfelle vurdere en
rekke forhold opp mot kommuneplanens arealdel,
plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og friluftsloven.
Bamble kommunes kystlinje er rik på naturverdier, som kommunen må forvalte på en god måte. Flere
viktige naturtyper er lokalisert i strandsonen. Særlig er bløtbunnsområdene og ålegrasengene utsatt når
det fylles på med skjellsand i strandlinjen. Dette er produktive områder som innehar en rekke viktige
funksjoner i det marine økosystemet. Disse naturtypene er oppvekstområder, gyteområder og beiteområder for en rekke arter i sjøen. I tillegg er produktiviteten enorm: f.eks. er det i en ålegraseng på
Skagerrakkysten dokumentert 100 forskjellige arter påvekstalger og over 150 arter bevegelige dyr med
tettheter opp mot 100 000 individer – innenfor én kvadratmeter! Ålegress har også en positiv effekt
på vannkvalitet ved å ta opp CO2 og næringsstoffer og sørge for oksygentransport ned i sedimentet.
Dersom dette blir tildekket endres de naturlige forholdene, og det kan gjøre stor skade på naturmangfoldet lokalt.
Bamble kommune ønsker å bevare naturverdiene lokalt på en god måte. Skjærgården er på mange
måter et felleseie som også representerer en stor rekreasjonsverdi. Det er derfor viktig å unngå at
kystlandskapets særpreg blir spist opp bit for bit.

Marin forsøpling
Bamble kommune er med i prosjektet «Plast på avveie
langs Telemarkskysten» - et samarbeid mellom
Naturvernforbundet og vannområdene SkienGrenlandsfjordene, Kragerøvassdraget og Midtre
Telemark. Prosjektet startet opp i 2015, det er samlet
inn, kartlagt og registrert strandsøppel fra seks ulike
lokaliteter langs Telemarkskysten. Målet er å
etablere ny kunnskap om hvor mye og hva slags plastavfall Telemarkskysten er utsatt for. Det er valgt ut
strandlokaliteter i både indre og ytre skjærgård, med
ulik eksponering for vind, strøm og vær. I Bamble
kommune ligger disse stasjonene på Langøya og ved
Omborsnes. Resultatene viser at Langøya dessverre er
en av lokalitetene med størst antall plastbiter som har
drevet i land.
Alt innsamlet plastsøppel er sortert og kategorisert. Det vi ser er at plastskum/isopor, tynne biter av tau
og små og store plastbiter er de hyppigst forekommende plastsøppel-typene langs kysten av Telemark.
Et utvalg av det innsamlede materialet er sendt til analyser for å bestemme plasttype, opphav, tegn til
nedbryting og eventuelle påvisning av eventuelle miljøgifter.
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Strandovervåkningen vil fortsette i 2017 på alle lokalitetene for å få et bedre datagrunnlag. I løpet av
året vil det også bli gitt ut en brosjyre som oppsummerer og illustrerer resultatene i prosjektet. I regi av
prosjektet jobbes det også med å sette i gang «Kystlotteriet» i Porsgrunn, Kragerø og Bamble
kommuner.
Dette blir spennende, og vi håper at så mange som mulig vil delta i strandrydding og
Hanne Gro Haugland,
samtidig
være
med iogtrekningen om flotte premier. Info: kystlotteriet.no
næringssjef
i Grenland
Daglig leder i Vekst i Grenland

Velkommen til Telemark - tusen muligheter
Visit Telemark AS er reiselivets eget selskap for markedsføring og profilering av Telemark. Vi har fire
faste ansatte og holder til på Klosterøya i Skien. Selskapet har 104 aksjonærer.
Vår visjon er: Visit Telemark skal være den
naturlige samarbeidspartneren for reiselivsaktørene og destinasjonene i Telemark og fronte
Telemark til å bli det foretrukne
reisemålet i Norge.
Vi bruker aktivt merkevaren for Telemark i vår
markedsføring. Visit Telemark utnytter styrken i
merkevaren gjennom alle våre kampanjer som er
bygget på kontrast-konseptet. Det gir oss mange
muligheter når vi skal fortelle om alle de ulike
aktivitetene og opplevelsene du får ved et besøk
i Telemark.
Telemark har et variert og rikt tibud av aktiviteter for store og små. Opplevelsene ligger som
perler på en snor. Telemarkskanalen – en eventyrlig reise som har mye å by på, festivaler, rikt
program av konserter på Wrightegaarden i Langesund, øl- og bærsmaking i Fruktbygda, vandreturer og
sykkelturer for alle nivåer, Verdensarven på Notodden og Rjukan, klatreparken i Skien, Bø Sommarland,
Hardangervidda Nasjonalparksenter og øyhopping i Skjærgården vår. Er du interessert i vandring, da
anbefaler vi en fottur til Sør Norges høyeste fjell, Gaustatoppen, eller langs Telemarkskanalen, som kan
kombineres med kanalcruise. Det fine er at det er korte reiseavstander mellom opplevelsene.
Vår Telemarksbrosjyre gir deg inspirasjon til
rundturer, gode historier og tilbud hele året. Du
kan lese denne online på våre hjemme-sider. Vi
er her for dere så del innspill og erfaringer med
oss på mail til: info@visittelemark.no.
Få inspirasjon på
- visitelemark.no
- telemarkshistorier.no
- facebook/visittelemark.
Del også gjerne dine bilder med #visittelemark
på Instagram.

Vær stolt av fylket ditt!
Vi oppfordrer alle til å
fremsnakke Telemark.
Med vennlig hilsen
Caroline Laurhammer,
reiselivsdirektør for Telemark

Viktig informasjon!
Trygghet og beredskap i Bamble
Alvorlige ulykker, katastrofer og svikt i samfunnsviktige systemer avslører ofte
at samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere en vanskelig situasjon
tilfredsstillende.
Bamble kommune arbeider for å forebygge alle typer uønskede hendelser samt
utvikle konsekvensreduserende tiltak for å være best mulig forberedt i en krisesituasjon. Kommunen har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse med
tilhørende beredskapsplaner som danner grunnlag for beredskapsarbeidet.

Varabrannsjef
(beredskapskoordinator)
Jørn Urberg Tveten

Kommunen har også sin egen beredskapskoordinator som drifter og
koordinerer beredskapsarbeidet i kommunen. Bamble kommune legger vekt på
samfunnssikkerhet og beredskap slik at innbyggerne skal kunne leve i et trygt
og godt lokalsamfunn. Trenger du informasjon om beredskap kan du gå inn på
våre hjemmesider:

www.bamble.kommune.no/beredskap

Akutthjelp

BRANN 110 - POLITI 112 - AMBULANSE 113
LEGEVAKT
Telefon 116 117 (35 96 55 20), Sykehjemsveien 1,
3960 Stathelle (samme bygning som helsehuset på Sundby)

GIFTINFORMASJON
Ved mistanke om forgiftning ring 113 eller Giftinformasjonen på tlf: 22 59 13 00.

TEKNISK VAKT / VANN- OG AVLØPSVAKT
Tlf: 913 65 000

ULYKKE ELLER FARE
Ved en større ulykke eller fare vil tyfonanlegget til Sivilforsvaret bli tatt i bruk, og
melding vil bli sendt ut via NRK, P4, Radio Norge eller lokalradio.

PARKERING
Vi henstiller alle om å parkere slik at utrykningskjøretøy lett kommer fram.

SØPPELHÅNDTERING
På grunn av brannfare, ber vi alle plassere søppeldunker og containere i god
avstand fra bygninger og brennbare kilder.
Klipp gjerne ut denne siden og oppbevar den i hjemmet.

Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn. 12
Sentralbord: 35 96 50 00
postmottak@bamble.kommune.no
www.bamble.kommune.no
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