RANA KOMMUNE
Brøytetilskudd til private veier

Søknad om brøytetilskudd til private veier sendes Rana
kommune, Mo i Rana Bydrift innen 30.11.2018.

Kriterier som må oppfylles for å komme i betraktning:

1. Den private veien må føre til fast bosetting.

2. Veilengden må være minimum 350 meter.

Det skal benyttes eget søknadsskjema som fås ved
henvendelse til Servicetorget, Rådhuset eller ved å gå inn
på Rana kommunes hjemmeside: www.rana.kommune.no.

Offentlig ettersyn

Planforslag: Plan 2172 Detaljregulering for
Torggata 7, Mo
Det foreslås å bygge en boligblokk i fire etasjer i Torggata
7. Blokka kan få inntil seks leiligheter og kjøreadkomsten
er tenkt fra Torggata.

Planforslag: Plan 8072 Detaljregulering av
Åttringsveien 27, Båsmo
Hensikten med planarbeidet er å fastsette nye
formålsgrenser mellom «bolig» og «friområde» slik at
begge disse områdene kan utnyttes bedre. Planen
innebærer en endring og oppgradering av friområdet samt
regulering av enebolig.

Planmaterialet (plantegning, illustrasjoner m.m.) er fra
fredag 28.09.2018 lagt ut på: www.rana.kommune.no ,
Rana bibliotek og Servicetorget

Skriftlig innspill sendes til Rana kommune pr. post eller
e-post innen 9.november 2018.

Har du spørsmål ta kontakt med Rana kommune, seksjon
for kart og arealplan.

Rana bibliotek

1. oktober kl. 12.00-15.00: Eldres dag
• Hjørdis Hagen: Barndom på Mo før krigen
• Billedframvisning Rana 1930-1970
• Trekkspillmusikk. Kaffe og kaker.

4. oktober kl. 18.00: Sovjetiske krigsfanger og
jernbanebygging i Rana
• Forsker og historiker Michael Stokke vil fortelle mange
ulike historier og vise ukjente fotografier.

Søknad treningstid i Ranahallen og
gymsal Ranahallen
Fristen for å søke om treningstid i Ranahallen og gymsal
Ranahallen er satt til 25. oktober 2018.
Søknadskjema finnes på nettsiden til Moheia Fritidspark
under fanene Ranahallen / Søknad treningstider.

Søknadene sendes til Roy.millerjord@rana.kommune.no

Politiske møter

Kommunestyret
Tid: 2. oktober 2018 kl. 10.00 - Sted: Kommunestyresalen

til tjeneste...

Åpningstid Servicetorg: mandag 09.00 - 15.00 og
tirsdag - fredag 08.00 - 15.00
Tlf. +47 75 14 50 00 postmottak@rana.kommune.no
Se også www.rana.kommune.no

frantz.no

