Kommunfullmäktige sammanträder

Kommuninformation

Måndagen den 9 april 2018 kl. 18.00
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet. Den finns på kommunens bibliotek, på
vår webbplats nordanstig.se/politik och på vår digitala
anslagstavla, nordanstig.se/anslagstavla
Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in
din fråga senast fem dagar innan sammanträdet. Du får
ditt svar muntligt på sammanträdet.
Hit skickar du din fråga:
Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56, 829 21 Bergsjö.
Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södra Vägen 14
i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se

Allmänheten är välkommen
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till Kulturhuset Bergsjögården
på Södra Vägen 4 i Bergsjö.
Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
dem i efterhand på nordanstig.se/webbkf
Vill du veta mer?
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare,
0652-361 03
nordanstig.se/politik

Har du fått det blå kuvertet?
Om du är en av de 1 000 medborgare 16–84 år i
Nordanstigs kommun som har fått ett blått kuvert från
Folkhälsomyndigheten, har du blivit
slumpmässigt utvald att delta i
enkätundersökningen ”Hälsa på
lika villkor.”
Syftet med undersökningen är att
visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa
över tid. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!
Du kan också besvara enkäten på www.insamling.scb.se.
Ha ditt användarnamn och lösenord tillhands. Du hittar
det på framsidan av inbjudningsbrevet.

Gratis sommarlovsaktiviteter 2018
Föreningar – det finns pengar att
söka för att anordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn och
unga mellan 6 och 15 år. Ansök
senast fredag 4 maj:
Blanketten hittar du på
nordanstig.se/sommarlov
Om du har frågor kan du kontakta Christin Hübenette, ungdomssamordnare, 0652-362 14,
christin.hubenette@nordanstig.se

Ung med bra idéer? Vi har pengarna!
Du som är 13–25 år och bor i kommunen har möjlighet
att söka pengar till aktiviteter och arrangemang som du
och dina kompisar vill anordna. Det är bara din fantasi
som sätter gränserna!
Du kan söka upp till 15 000 kronor
per aktivitet. För att få bidraget ska
aktiviteten vara drogfri och öppen för
alla som är 13–25 år. Bidraget kan
sökas under hela året.

Vill du veta mer?
Du kan läsa mer på
nordanstig.se/ungdomsinitiativ
Där finns också ansökningsblanketten.
Om du har frågor kan du kontakta
Christin Hübenette, ungdomssamordnare, 0652-362 14, christin.hubenette@nordanstig.se
Det finns även medel för föreningar att söka för aktiviteter som genomförs på övriga lov 2018, läs mer på
www.nordanstig.se/medel_lovaktivitet

Vill du veta mer?
Gå in på regiongavleborg.se/halsapalikavillkor eller kontakta folkhälsosamordnare Christin Hübenette,
0652-362 14, christin.hubenette@nordanstig.se

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

nordanstig.se  0652-360 00
Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

