Kommuninformation
Samråd
- nu kan du lämna synpunkter
Detaljplan för Mellanfjärdens ﬁskeläge,
del av Mellanfjärden 13:1 med ﬂer
Vi har tagit fram ett förslag till detaljplan för Mellanfjärdens fiskehamnsbebyggelse som ger förutsättningar för
bevarande av fiskelägets kulturhistoriska värden och
samtidigt ger möjligheter till utveckling av boende och
verksamheter i fiskeläget. Detaljplanen reglerar utformning och användning av bebyggelse och allmänna ytor.
Handlingarna finns på kommunens webbplats:
www.nordanstig.se/planer

Planen är utställd 5 -31 mars
Du kan se planförslaget i kommunhuset på Södra vägen
14 i Bergsjö, från 5 mars till 31 mars 2014.

Vill du veta mer?
Kontakta stadsarkitekt Christina Englund telefon 073275 35 72. Om du vill ha handlingarna skickade till dig
kan du lontakta plan- och byggsekreterare Eva Lindström, telefon 0652-361 91.

Informationsmöte torsdagen den 20 mars
Du är välkommen till informationsmöte om
Mellanfjärdens fiskeläge torsdagen den 20 mars
klockan 18, Bergsjögården, Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Vill du lämna synpunkter?
- gör det senast 31 mars
Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna
dem skriftligen senast måndagen den 31 mars 2014 till
Plan- och byggkontoret,
Nordanstigs kommun
Box 56, 820 70 Bergsjö

Kom ihåg
Hälsa på lika villkor-enkäten!
Är du en av de 1 000 personer som fått hem det blå kuvertet med enkätundersökningen Hälsa på lika villkor?
Du har april på dig att fylla i och skicka in den.
- Ditt svar är viktigt!

Vill du veta mer?
Kontakta Christin Hübenette, folkhälsosamordnare
telefon 0652-362 14

På gång i kommunen
Se vår korta ﬁlm om kommunen!
Projektet KomMed i Nordanstig har gjort en kort
informationsfilm om hur vår kommun styrs.
Se filmen på vår webbplats!
nordanstig.se

Nu ﬁnns vi på Facebook!
Vi har startat en officiell Facebook-sida för Nordanstigs kommun. Även du som inte har ett Facebookkonto kan läsa på vår sida:
facebook.com/nordanstigskommun

Vi sänder kommunfullmäktiges
sammanträden på webben
Vi sänder direkt från fullmäktigesalen,
men du kan också se sändningarna i efterhand.
Nästa sammanträde är måndagen den 31 mars kl 18.
Läs om våra webbsändningar på
nordanstig.se/webbkf

Anhörigcenter
På Anhörigcenter kan du träffa anhörigsamordnaren för
att få råd och information om du hjälper eller stödjer någon
närstående. Du kan också få ditt blodtryck kontrollerat.

Anhörigcafé
Varje torsdag eftermiddag klockan 13-15 har vi caféverksamhet i samarbete med Röda Korset. Då kan du prata
med andra i samma situation över en kopp kaffe eller
sitta i massagefåtöljen och slappna av.
• Anhörigcafé, torsdagar kl. 13-15
• Visningshörna av enklare hjälpmedel
• Wii tv-spel; du kan exempelvis bowla och spela golf
• Lättgympa på måndagar klockan 10-11

Kom och lyssna på ansvarig sjuksköterska
Ewa Jonsson - om patienters rättigheter
Torsdagen den 20 mars kl 13-14
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS,
informerar om patienters rättigheter och svarar på frågor.

Hitta till Anhörigcenter!
Bållehuset, Bållebergsvägen 5B i Bergsjö.
Eller ring anhörigsamordnare Laila Jonsson 0652-361 48
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