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Dirigent: Dag Erik Enoksen
Gjestedirigent: Robert Sund

Trompet: Tor Kristian Hals

LØRDAG 30.03 KL. 16.00
FJELLDAL SAMFUNNSHUS

SØNDAG 31.03 KL. 18.00 / 20.00
GALLERI NORD-NORGE

BILLETTER
Fjelldal samfunnshus: Billettsalg ved inngang.

Forhåndssalg hos korets medlemmer.
Galleri Nord-Norge: Billettsalg ved inngang.
Forhåndssalg på www.harstadkulturhus.no

Pris: kr. 280,-

VARSEL OM OFFENTLIG
ETTERSYN
Planutvalget har i møte 13.03.2019 behandlet
følgende reguleringsplaner:

1.1 Reguleringsplan for RV 83 tunnel
og rundkjøringer Seljestad-Sama

Jf. sak 17/6129. Hensikten med
reguleringsendringen er å justere planen iht.
faktisk opparbeidet situasjon, forbedre
trafikksikkerheten på Sama og tilrettelegge for
offentlige parkeringsplasser på Seljestad.

Saksbehandler: Børge Weines, tlf. 905 76 045

1.2 Reguleringsplan for Meløyvær brygge

Jf. sak 17/6214. Hensikten med detaljreguleringen
er å tilrettelegge for fradeling av tomt med
tilhørende brygge, samt å hjemle restaurering av
to gamle brygger til bruk som overnattingssted/
bevertning med tilhørende fasiliteter, både på land
og i sjøen.

Saksbehandler: Mette Kinderås, tlf. 905 77 796

Høring:
Alle berørte parter/grunneiere/høringsinstanser
blir varslet ved egen utsendelse.

Planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden
23.03.19 – 04.05.19 i Rådhusets ekspedisjon,
Harstad kommune sine hjemmesider og på
Harstad Bibliotek.

VARSEL OM PLANSTART – UTARBEIDELSE AV
DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GNR. 16,
BNR. 164 MED TILLEGG AV 300 M2 AV BNR. 529,
EVENSKJER I SKÅNLAND KOMMUNE

Med henvisning til § 12-8 i plan- og bygningsloven varsles med dette
at det skal utarbeides privat forslag til detaljert reguleringsplan for
eiendommen 16/164 med tillegg av 300 m2 av 16/529.
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål.
Forslagstiller er Industri og Maling AS v/Rune Hjelmsø og planarbeidet
utføres av Hålogaland Plankontor AS. Området er i gjeldende arealplan
avsatt til formålene kommunalteknisk anlegg og offentlig friområde.
Planområdet omfatter i utgangspunktet eiendommen 16/164 som er
bebygd med bolighus og ligger i offentlig friområde i gjeldende
reguleringsplan. Kommunen ønsker ikke å gjennomføre gjeldende
reguleringsplanen mht. ervervelse av 16/164 og utnytte denne til
offentlig friområde. I stedet har kommunen gitt uttrykk for at man
ønsker 16/164 opprettholdt til boligformål og har gitt tilsagn om et
tilleggsareal på ca 300 m2 slik at nåværende bolighus kan fjernes og
gi plass for ny 4-manns bolig. Området er i gjeldende reguleringsplan
avsatt til offentlig friareal og kommunalteknisk anlegg. I oppstartsmøte
er avklart at konsekvensutredning ikke er nødvendig fordi tiltaket ikke
berøres av forskriftene.

Eventuelle synspunkter eller andre forhold som planlegger bør kjenne til
før endelig forslag utarbeides, bes sendt oss innen 01.05.2019

Hålogaland Plankontor A/S
Fruhallarn 7, 9409 Harstad • Tlf. +47 950 45649
E-post: hpas@broadpark.no

DIGIKAFÉ
Harstad Røde Kors inviterer til DigiKafé torsdag 28. mars kl 18.00-20.00.
DigiKafé passer for deg som er godt voksen, bruker nettbrett og har interesse
for å utvikle din datakunnskap. Like viktig som det digitale, er det sosiale.

Meld fra om du kommer slik at vi har nok vafler! Send SMS til 913 30 454
eller ring 770 64 250. Vel møtt på Røde Kors-huset, Havnegata 20!

Harstad

EIENDOM

ØNSKES LEID

Hus/leilighet i
Harstads omegn?
Par i 30-årene med hund
ønsker å leie leilighet
eller lite hus med bra
bussforbindelse i
Harstads omegn. Vi er
rolige og ryddige, røyker
ikke inne og er sikre
betalere. Vi drømmer om
hus/leilighet gjerne med
hage, og aller helst med
mulighet for vedfyring.
Bidrar gjerne med mindre
oppussing etter
innflytting. Ta gjerne
kontakt selv om ikke alle
ønsker på lista er
oppfylt悠
Ring oss på 932 26
132/414 77 320
Tlf: 93226132
AnnonseID:426666

TING OG TANG

TIL SALGS

Potet fra Kvæfjord
Mandel og rød Guløye
selges i 15 og 25kg
sekk.
Ring 41330200
Tlf: 41330200
AnnonseID:310335

Pris: kr 280.-

Forhåndssalg billetter:
99 15 17 19 / 97 50 97 44 / post@harstadjanitsjar.no / medlemmer i Harstad Janitsjar.

HARSTAD
JANITSJAR

«Vi marsjerer videre»

ABBAABBA
Popkveld - småbord - servering - dansegulv

NORDIC HALL
Lørdag 30. mars kl. 20:00

Dirigent: Asbjørn Abelseth
Bass: Remi Tetlie

Keyboard: Kenneth Hammer
Gitar: Thomas Nordvik Olsen

Sangsolister: Ida Katrine Falch,
Marie Bendikte Bendiksen og Anne Dragland

BINGO
på Lavangseidet

grendehus i morgen
søndag kl. 18.00.
Vanlig opplegg. Røver.

Arr: Lavangseidet grendehus

Underholdning

Eiendom ønskes leid

Kunngjøring 

Eiendom

Torget

Til salgs

Lokalnyhetene 
akkurat der
du er
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