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te i Hamarøy denne helga. Men vi vil likevel
om skal være søndag 3. mars i Hamarøy kirke og
mernes kirke. Møtene holdes etter gudstjenesten

e som mulig til å møte opp. Nå er det spennende
åing av kommuner, noe som også påvirker
d og fellesråd.
g vi vil gjerne ha innspill på ønskede kandidater.
va det innebærer å sitte i menighetsråd og felles-
ille spørsmål på årsmøtet.
alg eller nominasjon på årsmøtet, så det er trygt
d for å havne under valgpress å delta på møtet.
kyss til gudstjenesten og årsmøtet, så ta kontakt
7 18 00 så skal vi prøve å få organisert det.

Kirkevalget 2019
Dersom det er noen som kan tenke seg å stille på liste til
menighetsrådene i nye Hamarøy så er det bare å ta kontakt
med kirkekontoret. Nominasjonskomiteen og forslagsstillere vil
arbeide med å få folk på listene, og dersom du har forslag til
noen som du mener kan egne seg, så gi oss et tips, så kan vi
spørre dem. Menighetsrådet bestemmer bl.a hvordan soknet og
den lokale kirka skal drives.
Listeforslag til menighetsrådsvalget i eget sokn må være levert
på kirkekontoret innen 15. april 2019

Nomineringsgrupper ved valg til menighetsråd.
Dersom det er noen som ønsker å stille med egne lister til
menighetsrådet, så må det opprettes en nomineringsgruppe
bestående av 10 personer med stemmerett i soknet. Disse kan
levere en liste med kandidater til valget.
Nomineringsgruppen kan, men må ikke, søke Kirkerådet om
registrering av gruppen. En eventuell søknad må være registrert
innen 1. mars valgåret for å være gyldig. Man kan stille liste-
forslag uten å være registrert hos kirkerådet.
Dersom det er noen som ønsker å stille med egen liste til
menighetsrådet, og trenger mer informasjon, ta kontakt med
kirkekontoret.

mars kl.11:00 Gudstjeneste i Hamarøy kirke

enesten Kirkekaffe og årsmøte i Hamarøy

Årsmøtesaker, og menighetsrådsvalget vil
Har du lyst til å være med i menighets-

r vet du av noen du tror kan være en god
Alle er velkommen.
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øtesaker, og menighetsrådsvalget vil være

du lyst til å være med i menighetsrådet?
av noen du tror kan være en god kandidat?
ommen.

Varsel om oppstart av planarbeid
– detaljregulering Haug, Steigen
Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det
igangsettes reguleringsplanarbeid for Haug i Steigen kom-
mune. Planarbeidet berører eiendommene gnr./bnr 67/4-5 m.fl.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger.
Tiltaket er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel,
mens foreslått planomriss avviker noe fra definert felt B5_1
i KPA.  og kommunen har vurdert tiltaket til ikke å utløse
konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning.

Planavgrensningen vises med stiplet linje og er i alt ca. 20 daa.

Tiltakshaver er grunneier Ole Jakob Aalstad, mens Rambøll
bistår i utarbeidelse av reguleringsarbeidet.
Varsel om oppstart kan også sees på hjemmesiden til Steigen
kommune.
Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Anna Rongen,
Kobbes gate 2, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim,
eller anna.rongen@ramboll.no innen 05.04.2018.


