Kommuninformation

Om Gyllene triangeln i Thailand
Naturskyddsföreningen visar bilder och berättar
om en resa i området
Tisdagen den 4 november kl 19
på Harmångers Bibliotek
Vill du veta mer?
Kontakta Ann-Christin Jäderholm 0652-161 81 eller
Harmångers bibliotek, Backvägen 6, 0652-303 51

Kulturstipendium och
Föreningsledarstipendium

nordanstig.se/bibliotek

50-årsjubileum! -Vi ﬁrar att skolhuset i
Harmånger byggdes 1964
Välkommen på öppet hus lördagen den 8 november 2014
Kom och titta på skolhuset och våra elevutställningar! Det
blir även fikaförsäljning med hembakat av eleverna.
I det nu femtioåriga skolhuset håller Bringstaskolan till.
Från början var det Harmångers centralskola och lite senare Backens skola som använde skolhuset.

Vill du veta mer?

•
•
•

Stipendierna delas ut till personer som är folkbokförda och verksamma i Nordanstigs kommun
Förslag på stipendiat kan lämnas från enskilda
personer eller från föreningar
Motivera kortfattat varför du föreslår personen
Varje stipendium är på 5 000 kronor och kan
fördelas på en eller flera stipendiater.

Kulturstipendium 2014

Föreningsstipendium 2014

nordanstig.se/bringstaskolan

Som stöd och uppmuntran i det ideella föreningsledararbetet bland kommunens barn och ungdomar.

Förslag till ny avfallsplan
- Lämna gärna dina synpunkter på förslaget. Vi vill
ha dem skriftligt senast 6 november 2014
Vi har tagit fram en ny avfallsplan tillsammans med
övriga hälsingekommuner. Den innehåller bland annat
information om att minska svinn av matavfall i skolor
och särskilda boenden, om återbruk av textilier och om
att sortera ut matavfall från våra vanliga hushållssopor.

Skicka in eller lämna ditt förslag till
Nordanstigs kommun, Kommunledningskontoret,
Ulla Britt Hånell, Box 56, 820 70 Bergsjö,
eller mejla till ulla.hanell@nordanstig.se
Vi vill ha ditt förslag senast söndag 15 november 2014.

En bygglovsansökan och miljöanmälan
har kommit in till kommunen

Här får du mer information och kan läsa hela förslaget
nordanstig.se/avfallsplan
Förslaget finns även på biblioteken och i kommunhuset i
på Södra Vägen 14 i Bergsjö.
Katarina Lindström, renhållningschef 0652-361 66
Anders Tellin, arbetsledare renhållningen 070-690 14 55

upplevnordanstig.se
släpper sin nya webbplats

Ärendet gäller nybyggnation av sex vindkraftverk på
Ulvberget söder om Gnarp. Innan beslut tas, kan du om
du är berörd, lämna in synpunkter på ansökan om
bygglov och/eller anmälan enligt miljöbalken.

Synpunkter lämnas senast 1 december
Vi vill ha in dina synpunkter skriftligt senast 1 december
2014 till
Nordanstigs kommun, Byggnadsnämnden,
Box 56, 820 70 Bergsjö
eller lämna in till kommunhuset på Södra Vägen 14
eller mejla till planochbygg@nordanstig.se

onsdagen den 12 november 2014
Vill du veta mer?

Synpunkterna kommer vi även att skicka till miljö- och
räddningsnämnden.

kontakta Turistinformationen på telefon 0652-161 75

.se

nordanstig
norra Hälsingland

•

Som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella
insatser inom samhällslivets alla områden.

Bringstaskolan ligger på Backvägen 6 i Harmånger.
rektor Carina Ersson 070-191 25 22

upplev

– Ge förslag på stipendiater senast 15 november

Här får du veta mer
nordanstig.se/ulvberget
Handlingarna finns även i kommunhusets entré, på Södra
Vägen 14 i Bergsjö och på Gnarps bibliotek.
Christina Englund, stadsarkitekt 0652-361 94 (kl 10-11.30)
Mats Axbrink, miljö- och hälsoskyddsinspektör 0650-193 31

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

