Kommunfullmäktige sammanträder Kommuninformation
Måndagen den 14 maj 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. Fullmäktige
behandlar bland annat kommunens årsredovisning 2017,
som finns tillgänglig på kommunkontoret i Bergsjö.
Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in
din fråga senast fem dagar innan sammanträdet. Du får
ditt svar muntligt på sammanträdet.

Var kan jag fira Valborg?
På www.nordanstig.se/valborg får du tips på olika platser
i kommunen där det är Valborgsfirande.

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

Öppet hus på Homons ÅVC
Lördag 5 den maj klockan 10.00–13.00 är det öppet hus
på Homons återvinningscentral. Passa på att lämna saker
du inte längre vill ha eller behöver till återbruk och återvinning, träffa oss som arbetar med avfallshanteringen i
Nordanstig.
• Tipsrunda
• Fiskdamm för alla barn
• Vi bjuder på fika och korv
Välkomna!
Vill du veta mer?
Ring 0652-361 86, 361 84 eller
mejla till avfall@nordanstig.se.

Biblioteksinformation
Var med och skapa en utställning
Bergsjö bibliotek 7–9 maj samt 11 maj
Under veckan är du välkommen till biblioteket och måla
eller skriva ner dina tankar om drömmar och demokrati
utifrån fyra frågeställningar. Våra öppettider finns på
nordanstig.se/bibliotek. Allt som skapas under veckan
blir en utställning som visas på biblioteket under hösten.

Ändrade öppettider på våra bibliotek
Måndag 30 april
Bergsjö bibliotek öppet klockan 11–16
Hassela bibliotek öppet klockan 9–13
Tisdag 1 maj
Alla bibliotek stängda
Torsdag 10 maj Kristi Himmelsfärds dag
Alla bibliotek stängda
Har du frågor kontakta Bergsjö bibliotek, 0652-362 00.

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

nordanstig.se w 0652-360 00
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

