Kommuninformation

Du som ska elda – tänk på att
 Kolla väder- och brandriskprognos på www.smhi.se
 Ha fungerande släckutrustning, vatten i slangen,
spadar, krattor och ruskor.
 Vattna en skyddszon om 2 meter.
 Lämna aldrig elden utan bevakning.
 Ha telefon nära om du behöver larma.
 Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig.
 Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar.
 Kontrollera platsen efter någon timme.
Är du osäker ring räddningstjänsten och be om råd!
telefon 0650-380 11.

Läs mer och anmäl bränning: nordanstig.se/eld

Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 28 april kl 18
Välkommen till fullmäktiges öppna sammanträden,
som hålls i fullmäktigesalen i gamla kommunhuset på
Backvägen 1 i Harmånger. Eller titta på webben.

Allmänhetens frågestund
Om du har fråga till fullmäktige ska du skicka in den
senast fem dagar före ett sammanträde. Du kommer att
få ditt svar muntligt på sammanträdet.
Hit skickar du din fråga:
Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56, 820 70 Bergsjö.
Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södra Vägen 14
i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se

Välkommen på SAM!- Skola-Arbetslivsmässa
lördagen den 17 maj kl. 10-15 på Bergsjö skola
Bergsjö skola har öppet hus med utställningar och redovisningar av elevernas praoplatser på olika Nordanstigsföretag och kommunala verksamheter under 2013-14.
Det kommer att finnas lekhörna för de yngsta, dansuppvisningar, musik, frågetävlingar, tal och återinvigning av
Oskar Lindströms fina mosaiktavla. Alla är välkomna!

Vill du veta mer?
Ring Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03

nordanstig.se/kf

Information om EU-valet
Se nästa nummer av Nordanstigarn som
kommer den 5 maj.

nordanstig.se/val

Vill du veta mer?
Programmet kan du läsa i nästa nummer av Nordanstigarn.
Ring Annette Åström, studie– och yrkesvägledare
070-376 87 85

Trygghetsvandringar våren 2014

nordanstig.se/prao

- Samling i Arthur Engbergs skolas matsal
Gnarp onsdagen den 7 maj kl. 18-20
- Samling i Gnarp skolas matsal

Världsbokdagen torsdag 24 april
Bergsjö bibliotek firar hela veckan 22-25 april. Barn och
vuxna som går tipsrunda får en bok. Välkommen!

Släktforskarhjälp torsdag 24 april 17.30-19.30

Hassela tisdagen den 29 april kl. 18-20

Jättendal & Mellanfjärden
tisdagen den 13 maj kl 18-20.30
- Samling i Turistbyråns lokal på brandstationen i Jättendal.
- I Mellanfjärden ses vi på Sjömärkets parkering ca19.15

Bergsjö bibliotek. Forskarföreningen Nordanstigs Bygdoch släktband bjuder in till forskarhjälp och servicekväll
för alla släktforskningsintresserade.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

nordanstig.se/bra

Ring Christin Hübenette, Brå– och folkhälsosamordnare
0652-362 14 eller 073-275 54 95

Ring Bergsjö bibliotek 0652-362 00

Öppettider kommunhuset Valborg och 1 maj
onsdag 30 april 8-13
torsdag 1 maj stängt
fredag 2 maj 8-12
Socialjouren når du via telefon 112 när kommunhuset är stängt.
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