Halsuan kuntatiedote vko 37 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 21.9.2017 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

TARJOUSPYYNTÖ
TEIDEN JA PIHOJEN TALVIAURAUS JA LIUKKAUDENTORJUNTA
Halsuan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää tarjouksia Halsuan kunnan ja
kunnan omistamien konserniyhtiöiden kiinteistöjen pihojen talviaurauksesta sekä kaava- ja
yksityisteiden talviaurauksesta ja kaavateiden liukkaudentorjunnasta aurauskaudelle
2017-2019.
Auraus on jaettu seitsemään (7) alueeseen.
Tarjoukset pyydetään tekemään:
Kiinteistöjen pihojen sekä kaava- ja yksityisteiden talviauraus €/aurauskerta/alue, alv 0 %.
Alueen sisällä olevat tiet ja pihat ilmoitetaan erikseen omalla yksikköhinnalla, mutta alueet
tarjotaan kokonaisuutena, eli niitä ei pilkota.
Liukkauden torjunta ja polanteen poisto jaettujen alueiden sisällä €/h, alv 0 %.
Hiekoitusmurske 8 mm €/m3, alv 0 %.
Varsinainen tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 8.9.2017.
Tarjouspyyntöasiakirjat (tarjouslomakkeet sisältäen: tarjouspyyntö, lomake käytettävästä
kalustosta, urakkatarjouslomake, missä on lueteltu aurattavat alueet ja kiinteistöt) voi
pyytää teknisestä toimistosta Eija Aksela 040-680 2225 tai Jari Kauppinen 040-680 2221.
Urakoitsijoiden valintaperusteena käytetään edullisinta hintaa/alue.
Tarjoukset on toimitettava 9.10.2017 klo 12 mennessä, joko paperisena tai s-postitse.
Halsuan kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset, joko osittain tai kokonaan.
Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta
HALSUAN VESI OY:N VESIMITTAREIDEN LUENTA, muistathan ilmoittaa
sähköposti
puhelin

eija.aksela@halsua.fi
040 680 2225

syyskuussa lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 10 kahvipakettia.

Pesäpalloa Käpylässä

Nyt pelataan mestaruudesta!
Ti 19.9. klo 16
Pesäpallon B-poikien Suomenmestaruus katkolla toisessa finaaliottelussa Halsualla
Käpylän kentällä, jossa Halsuan Toivo kohtaa Kankaanpään Mailan.
Liput paikanpäältä 5 eur, alle 18-v ilmaiseksi.
Tervetuloa!

HUOMIO!
Yleinen ONKIKILPAILU Halsualla Masalassa keskiviikkona
20.9. klo 11-15
Sarjat:Mäskääjät joelta ja luomusarja Masalan rannalta.
Osallistumismaksu 10€ ja kaikki kalan saaneet palkitaan.
Tervetuloa! Järj. Kalastuskunta

Tervetuloa!
Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan torstaina 21.9.klo 12.30.
Syksyn teemana Suomi 100. Vieraana kirkkoherra Juha Karhulahti, kertoen
seurakunnan historiaa menneeltä ajalta.
Kaikki joukolla mukaan kuuntelemaan ja nauttimaan kunnan tarjoamat kahvit!
Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät; ottakaa yhteys Petri Hotakaiseen
(Kanala-Kannisto-linja) puh. 040 026 9048.
Kyytikeskus 020 730 0000 (sos.- ja vammaispalvelulain muk. kyydit).
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan. Yhteydenotot Kalevi
Lindforsille puh. 040 076 9279 tai Kannelmaan puh. 040 804 5550.
Naapurit ja ystävät tarjotkaa kimppakyytejä!

Halsuan Perussuomalaiset ry:n
Yleinen kokous torstaina 21.9. klo 19 Kotipesässä
Asiana yhdistyminen Vetelin ry:n kanssa.
Tervetuloa!

NUORTEN PELI-ILLAT
Yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille alkavat Halsuan Nuorisoseuran talolla
perjantaisin klo 18-22. Aloitus PERJANTAINA 22.9. klo 18.
Tulossa mielenterveysviikolla marraskuussa Kaustisen, Vetelin ja Halsuan yhteinen
nuorten ilta Halsualla, tapahtumasta tiedotetaan myöhemmin.
Halsuan 4H/ Nuorisotoimi
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PANKIN AUKIOLOAJAT
Konttorimme on avoinna joka päivä
•

ma - pe klo 9 - 11.30 (kassapalvelut saatavilla)

Muina aikoina palvelemme ajanvarauksella.
Varaathan ajan numerosta 010 258 7010.

OP Halsua
KIRJASTON LUKUPIIRI
Aloittaa syyskauden keskiviikkona 11. päivänä lokakuuta klo 18.oo.
Kirjana on 1960-luvun kohuteos eli Hannu Salaman Juhannustanssit.
Kirjaa voi kysyä Marialta.
Marraskuussa menemme 1950-luvulle eli Kalle Päätalon ensimmäiseen
teokseen Ihmisiä telineillä.
Kaikki mukaan. Tulkaa juttelemaan ja pohtimaan, vaikka kirja olisi jäänyt
lukemattakin!
Kalevi ja Maria

Eläkeliiton ja seurakunnan yhteistä kirkkopyhää vietämme 24.9.17
Tervetuloa kaikki mukaan!
Taito Keski-Pohjanmaan muotoilubussi parkkeeraa
Halsua-talolle 26.9. klo 14 – 16.
Ohjaaja tulee tarvikkeineen paikalle ja on valmistautunut ohjaamaan
meitä käsityön saloihin.
Ensimmäisellä kerralla harjoittelemme makramee-tekniikkaa ja
seuraavia kertoja varten voimme ohjaajan kanssa miettiä,
mitä haluaisimme oppia.
Jos tarpeeksi asiasta kiinnostuneita löytyy, kokoontumiset jatkuvat
vielä myöhemmin ainakin 4 kertaa. Oppituokion hinta on 6 euroa
/osallistuja + tarvikemaksut.
Toivottavasti saamme ryhmän kokoon.

