Kommuninformation

Klipp ut och spara!

Information om konsumentvägledning
Den 31 mars 2015 öppnade
Konsumentverket upplysningstjänsten Hallå konsument dit du kan vända dig med
dina konsumentfrågor. Hallå
konsument har startats på
uppdrag av regeringen för att
det ska bli lättare för dig som
konsument att hitta det oberoende stöd som idag finns hos
kommunernas konsument-vägledning, konsumentbyråer,
konsumentverket och andra myndigheter.
Vägledarna på Hallå konsument svarar på övergripande
frågor om köp, avtal, reklamationer och hållbara val.
Om du har frågor som bäst hanteras av din kommun,
en konsumentbyrå eller någon annan myndighet hjälper
de dig rätt.
Du kan ringa till Hallå konsument på vardagar mellan
klockan 9.00-17.00 på 0771-525 525. Du kan också hitta
information på deras webbplats.
hallakonsument.se

Spärra dina telefoner för telefonförsäljare hos NIX
Telefonförsäljning är ett stort problem för många. Du kan
spärra både din hemtelefon och mobiltelefon för att slippa
telefonförsäljare, det gör du genom att ringa till NIX.
Spärra hemtelefonen genom att ringa 0772-28 00 00
Spärra mobiltelefonen genom att ringa 077-228 00 00

På gång på biblioteken
Pyssla på påsklovet
Fredagen den 10 april 11.00-13.00
är det pysseldags på Bergsjö bibliotek. Lär
dig göra ett armband av gummiband och
testa på origami. Under hela påsklovet
finns det material på bibliotekets barnavdelning för dig som
vill rita bilder eller vika askar och loppor.

Ninni Schulman besöker Bergsjö bibliotek
Tisdagen den 21 april klockan 18.30 kommer författaren
Ninni Schulman och berättar om sitt författarskap.
Ninni har arbetat som journalist sedan 1995. Hon har
skrivit fyra deckare om journalisten Magdalena Hansson;
Flickan med snö i håret (2011), Pojken som slutade gråta
(2012) och Svara om du hör mig (2013). Den fjärde boken
Vår egen lilla hemlighet (2015) har precis kommit ut.

Vill du veta mer?
Kontakta Bergsjö biblotek 0652-36200
nordanstig.se/bibliotek

Eller skicka ett undertecknat brev till:
NIX-telefon, Box 600, 833 24 Strömsund
nixtelefon.org

Har du funderingar om konsumentvägledningen?
Ring till vår växel på 0652-360 00 och be att få tala med
konsumentvägledare. Eller besök vår webbsida där vi har
samlat länkar till sidor med värdefulla tips och råd.
nordanstig.se/konsument

Var med och håll kommunen ren!
Nu är Nordanstigs kommun med i kampanjen Håll
Sverige Rent. Anmäl din förening eller skola och var
med och håll vår fina kommun ren du också!

Här får du mer information
Anna Hesselgren-Heijbel,
Teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84
nordanstig.se/hallsverigerent

Studera på Vuxenutbildningen
Boka tid för vägledning inför höstens studier!
Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76 eller 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se
nordanstig.se/vuxenutbildningen
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