Kouvolan kaupunki tiedottaa
Kouvolan kirjastojen aukioloajat 5.9.2016 lukien
Kouvolan pääkirjasto siirtyy ma 5.9.2016 alkaen omatoimikäyttöön
ensimmäisen aukiolotunnin ajaksi klo 9–10. Omatoimiaikana kirjastossa
voi lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla, käyttää asiakastietokoneita,
lukea lehtiä, ottaa kopioita sekä työskennellä. Omatoimitunnin aikana
kirjastossa on henkilökuntaa paikalla muissa tehtävissä, mutta asiakaspalvelua on tarjolla vasta klo 10:stä eteenpäin. Lisätietoa www.kyyti.fi
Kouvolan pääkirjasto
henkilökohtaista palvelua
ma−to 10−20
pe 10−18
la 10−15
omatoimiaika ma−la 9−10
Elimäen kirjasto
henkilökohtaista palvelua
ma–ti 13–19
ke–pe 10–16
omatoimikirjastona ma−su 7−20
Haanojan kirjasto
henkilökohtaista palvelua
ma−ti 13−19
ke−pe 10−16
omatoimikirjastona
ma−to 7−20
pe−su 7−18
Inkeroisten kirjasto
henkilökohtaista palvelua
ma−ti 13−19
ke−pe 10−16
omatoimikirjastona ma−su 7−20

Jaalan kirjasto
ma ja ke 13 – 19
ti, to ja pe 10 – 16
Korian kirjasto
ma–ti 12–18
ke 13−19
to–pe 10–16
Kuusankosken kirjasto
ma−pe 10−19
la 10–15
lehtisali avoinna: ma−pe 9−19 ja la 9−15
Myllykosken kirjasto
ma–ke 10–19
to–pe 10–16
Valkealan kirjasto
ma–to 10–19
pe 10–16

Juhlapäivien aattoina sekä juhannus- ja jouluaaton aattona kirjastot ovat avoinna klo 10–15.
Kirjastot ovat kiinni joulu- ja juhannusaattona sekä pääsiäislauantaina.
Aukioloaikoja saa jokaisesta kirjastosta ja ne löytyvät osoitteesta www.kyyti.fi
Kouvolassa 31.8.2016		

Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta
Kuljetus Taiminen Ky on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle
maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista.
Hakemuksen mukainen toiminta koskee 45 400 k-m3:n soramaa-aineksen ottamistoimintaa
10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 4 540 k-m3.
Hakemus kohdistuu kiinteistölle 286-409-7-78. Kiinteistö sijaitsee Kouvolan kaupungin Keltin
kylässä Ropakonsuontien varrella. Alue sijoittuu VT 6 ja Ropakonsuontien liittymän pohjoispuolelle.
Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 31.8. – 30.9.2016 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan
kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja
antaa: valvontainsinööri Tuomas Mikkola p. 020 615 8015.
Niille, joiden etua hanke saattaa koskea varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Mahdolliset muistutukset maa-ainesten ottamislupahakemuksesta on toimitettava 30.9.2016 klo 15.00 mennessä
osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 32, Valtakatu 33, 45701
Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi
Kouvolassa 31.8.			

Rakennus- ja ympäristölautakunta

www.kouvola.fi

