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POLITIKK OG DEMOKRATI

Møteplan
Ordførerens side
Planer under arbeid
Saker og dokumenter
TV-overføringer
Slik kan du påvirke

AKTUELT NÅ

Vårfeiing av veier
Handlingsprogram 2015-2018
Kommuneplanen
Energiportalen
Folkehelse
Kunnskapssenteret

OM BÆRUM

Ny i Bærum
Bæringen
Bærum i tall
Frivillighet
Næringsliv

Bibliotek

Kulturscener

frivilligbørs

 Flere nyheter og presseklipp

 

Barn og unge
Barnehager
Bærumsskolen
Eiendom
Helse og sosial
Kommunerevisjon
Kultur og fritid
Natur og idrett
Organisasjon og utvikling
Plan- og bygningstjenesten
Pleie og omsorg
Rådmannen
Tekniske tjenester
Vann og avløp
Virksomheter
Tjenestesteder a - å

24.04.2015 Bærumskilden – din veiviser til kommunens historie
23.04.2015 Gode søkertall til Kunnskapssenteret
22.04.2015 Felles uttalelse om nærpolitireform
22.04.2015 Økende skogbrannfare – vær forsiktige med åpen ild
21.04.2015 Snarøya skole

Kontakt oss

 Nettprat Spør kommunen
på nett. Vi svarer deg direkte
eller på e-post.

Veiledningstorg 67 50 40 50
Åpningstider
post@baerum.kommune.no
Vakttelefoner

 Abonner på nyheter

Søk i 

Jobb i Bærum Politikk Valg 2015 Selvbetjening og innsyn Kunngjøringer og høringer Presse Organisasjon Kart

Folkemøte
Tirs 12. mai kl. 19.30-
21.00 om videre
utvikling på Fornebu
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