Ett stort och varmt tack till
Backens Begagnat

Kommuninformation

för resan till Hassela Ski Resort och
ishallen i Gällsta i vintras!
/Elever och personal på Bringstaskolan

Earth Hour-kollekten ger barn ljus!

Samråd - nu kan du lämna synpunkter

Vi vill tacka alla som besökte Earth Hour-konserten i
Bergsjö kyrka den 19 mars, tillsammans skänkte ni mer än
1500 kr i kollekt. Pengarna har vi skänkt till WWF som
kommer att ge solcellslampor till barn på Filippinerna.

Detaljplan för Mellanfjärden 10.1 m.ﬂ.

Har du frågor?
Ring Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare
0652-362 10

På gång på biblioteken
Bokbytarvecka på
alla våra bibliotek 16-20 maj
Ta med en egen bok och byt den mot
någon annans! På biblioteket finns ett
bokbytarbord där du lämnar din bok och
väljer ut en annan bok som du tar med
hem. Gratis såklart!

Föreläsning om människohandel
- vår tids slaveri
Bergsjö bibliotek tisdagen den 17 maj kl. 18.00
Föreläsare är kriminologen Mia Rydell och kvinnofridssamordnaren Elin Jonsson. Vi tittar på en filmatiserad
utställning om ämnet och det kommer att finnas
utrymme för att ställa frågor. Vi bjuder på fika.

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdagen den 26 maj kl. 17.30-19.00
Välkommen att ställa frågor till medlemmar i den
lokala släktforskarföreningen.

Här får du mer information
Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

nordanstig.se/bibliotek

Vi har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett
förslag på detaljplan för Mellanfjärden 10:1 m.fl. Planens
syftet är att skapa möjlighet för en utökning av befintlig
camping med tillhörande verksamheter.
Du kan se planförslaget i kommunhuset eller på vår
webbplats till och med tisdagen den 24 maj 2016.
Kommunhuset ligger på Södra Vägen 14 i Bergsjö.

nordanstig.se/planer

Samrådsmöte i Mellanfjärden den 18 maj
Välkommen till Café Hamnlyckan i Mellanfjärden
onsdagen den 18 maj klockan 18.00

Lämna dina synpunkter senast den 24 maj 2016
Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna dem
skriftligen till
Nordanstigs kommun, plan- och byggenheten
Box 56, 820 70 Bergsjö eller kommun@nordanstig.se

Vill du veta mer?
Ring till Stina Andersson, planeringsarkitekt
072-511 35 20

Besök vår byggbod
och Tänk om Nordanstigs framtid!
Översiktsplanens tidiga dialog
Tänk om Nordanstig 2035
fortsätter med insamling av idéer
och förslag.
Peka ut dina smultronställen och platser du tänker att vi
kan utveckla i framtiden. Ställ frågor och diskutera med
tjänstemän från kommunen. Vi kommer låta en skog av
tankar växa fram i boden så kom in och se hur det går!

Träffa oss här

Följ oss på Facebook!
Följ oss eller bara läs om oss på
facebook.com/nordanstigskommun

14 maj
17-18 maj
20-21 maj
23-24 maj
25-26 maj
31 maj-1 juni
18 juni

SAM-mässan Bergsjö skola kl. 10-13
Hassela, COOP kl. 10-15
Gnarp, ICA kl. 10-15
Ilsbo, Macken kl. 10-17
Harmånger, ICA kl. 10-18
Bergsjö, ICA kl. 10-18
Mellanfjärden, Trolska skogen kl. 10-15

Har du frågor?
Kontakta Christina Englund, stadsarkitekt
0652-361 94

nordanstig.se/översiktsplan

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

