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Kunngjeringar

NYTT KVAR LAURDAG

I haitunellen på Akvariet får du oppleve sprell levende tropiske haier
på nært hold. Du kan også stifte nærmere bekjentskap med krokodiller,
slanger, seler, pingviner og ikke minst utallige ﬁskearter og sjødyr.

Tenesta barn og unge
VED PPT, HELSESTASJON OG BARNEVERNTENESTE,
held stengt måndag 26.9.11 frå kl. 08.00 til 15.30
grunna intern opplæring.
E-post: postmottak@flora.kommune.no
• www.flora.kommune.no • Tenestetorg 57 75 60 00
• Markegata 51, 6900 Florø

Utforsk Trollskogen på Fløyfjellet sammen med andre barn, snurrige
tusser og små troll. Turen opp og ned tar du med Fløibanen. På toppen
er det mange ﬂotte turstier, ulike aktiviteter og lekepark for de minste.

Tilbodsinnbyding

TOTALENTREPRISE
Sørstrand Folkepark har planar om bygging av gangveg
og gangbruer av tre på Sørstrand Friluftsområde i Florø.
Samla lengde gangveg ca. 230 m. To bruer med spenn på
ca. 26 m og ca. 17 m. Det skal også utførast anleggsarbeid på strandområdet med drenering, natursteinmuring, sjøtrapp med naturstein, fyllingsarbeid
og oppmuring av brygge-/kaikant.
Det skal anleggast sandvolleyballbane.
Sørstrand Folkepark ønskjer tilbod på arbeidet som
TOTALENTREPRISE.
Kinn Arkitekter AS har utarbeidd tilbodsbeskriving.
Det er gjeve rammeløyve for tiltaket.
Interesserte tilbydarar melder seg innan
fredag 30. september 2011 til:

Velkommen til Vestlandets største badeland! Vi kan friste med actionfylt moro i tre susende vannsklier, tre herlige bassenger, boblebad og
separat voksenavdeling. Får du lyst til å kombinere badeglede med
shoppingtrang, ligger 90 butikker vegg i vegg.

Kinn Arkitekter AS
Strandgata 15, postboks 531, 6903 Florø.
Tlf. 57 75 17 80. E-post: post@kinnarkitekter.no

Innleige lokale for
ambulansestasjonar

På VilVite er det mye spennende å gjøre for både barn og voksne.
I tillegg til å utforske utstillingene, kan du oppleve vitenshow og se
3D-ﬁlmer. VilVite er et senter for opplevelser og læring. Du kommer
garantert ut litt klokere enn da du gikk inn.

i Gloppen og Bremanger kommunar
Helse Førde ønskjer tilbod på leige av lokale
i Gloppen og Bremanger kommune som kan nyttast til
ambulansestasjonar. Lokala må tilfredsstille generelle
krav til lokale for offentleg verksemd og dei bør
primært vere lokalisert i kommunesenteret. Arealbehovet er i storleiksorden 130 til 150 m2 inkl. garasje.

Legg høstferien til Bergen, barnas by. Få byer i Norge byr på så mange morsomme
og spennende aktiviteter og opplevelser for barn. Her er noen smakebiter fra
høstferieprogrammet:
Maskoten Duffe er på plass i Vannkanten hver dag, hele høstferien.
Bli kjent med alle badeglade barns beste venn.

Påmelding for utlevering av konkurransegrunnlag kan
sendast skriftleg til Helse Førde v/eigedomsforvaltar
Terje Jan Nes, postboks 1000, 6807 Førde.

I høstferien er det utvidet program på Akvariet med mye gøy for hele
familien. Konkurranser med ﬂotte premier.
Camp Fløyen Friluftsfestival: Klatring, bueskyting, kanopadling, skattejakt og mye mer. Hver dag mellom kl 11 og 15 (gratis).

Påmeldingsfrist: 30. september 2011.
Konkurranseforma blir konkurranse med forhandling
slik det følgjer av Forskrift om off. anskaffelsar.

I uke 40 og 41 har VilVite titusenvis av LEGO-klosser for byggelystne små og store.
I uke 41 kan de minste også høre fortelling om Madam Curie i LitenViten.
Superkule familiedager starter på www.barnasBergen.no og du kan følge oss på facebook.com/barnasBergen
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Meir informasjon kan du få hos eigedomsforvaltar
Terje Jan Nes, Drift og eigedom, Helse Førde,
telefon 57 83 97 47 / 415 30 517.

er til sta

30. september - 2. oktober

NYHETER TRENDER INSPIRASJON MESSETILBUD FOREDRAG BARNEPARK KONKURRANSER
Fredag kl. 12-20 // lørdag kl. 10-18 // søndag kl. 10-17
Voksne kr. 60,- // honnør/student kr. 30,- // barn u/ 16 år gratis
For mer info: www.boligmesse.no

Sinnasnekker’n Otto
gjør din bolig bedre
«Vi møtes på messen»

