Kommunfullmäktige sammanträder

Kommuninformation

Måndagen den 11 juni 2018 kl. 18.00
Bergsjögården i Bergsjö
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet. Den finns på kommunens bibliotek, på
vår webbplats nordanstig.se/politik och på vår digitala
anslagstavla, nordanstig.se/anslagstavla.
Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in
din fråga senast fem dagar innan sammanträdet. Du får
ditt svar muntligt på sammanträdet.
Hit skickar du din fråga:
Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56, 829 21
Bergsjö.
Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södra
Vägen 14 i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se.
Allmänheten är välkommen
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till Kulturhuset Bergsjögården
på Södra Vägen 4 i Bergsjö.
Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
dem i efterhand på nordanstig.se/webbkf
Vill du veta mer?
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03
nordanstig.se/politik

Det händer på våra bibliotek
Tavlor i collageteknik av
Elsa Sophia
Utställning 23 maj – 31 juli
Elsa Sophia bor i Jättendal
där hon skapar tavlor i collageteknik och smycken. I sommar ställer
hon ut sina tavlor på Harmångers
bibliotek.

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdag 31 maj kl. 17.30 – 19.00
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala släktforskarföreningen.

Sagostund med dans
Bergsjö bibliotek lördag 9 juni kl. 10.00
Kom och lyssna på berättelsen om Guldlock och de
tre björnarna och se dansare
från Bergsjö dansstudio ge
liv åt sagan.
Efter sagan kan du pyssla
och låna böcker. Om vädret
tillåter är vi utomhus.
Har du frågor kontakta Bergsjö bibliotek, 0652 – 362 00.

Ändrade öppettider på våra bibliotek
Tisdag 5 juni
Bergsjö bibliotek

12.00 – 16.00

Gnarps bibliotek

13.00 – 15.00

Harmångers bibliotek

Stängt

Hassela bibliotek

Stängt

Onsdag 6 juni, nationaldagen
Alla bibliotek är stängda

Sommaraktiviteter för barn och
unga vecka 26 och 27
Vecka 26–27 (25/6–6/7) kommer det att ordnas sommaraktiviteter på olika platser i Nordanstigs kommun.
Aktiviteterna riktar sig till åldrarna 6–15 år och det kostar
inget att delta.
Feriearbetande aktivitetsledare planerar och genomför
aktiviteterna tillsammans med kommunens handledare.
En del aktiviteter arrangeras i samverkan med föreningar.
Mer information och program kommer senare.
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Krisberedskapsveckan vecka 22

Kommuninformation

Vad händer om...?
Målet med krisberedskapsveckan är att öka kunskapen om hur
människor påverkas av och kan
förbereda sig för samhällskriser
och höjd beredskap, ytterst krig.
På vår webbplats berättar vi om
var du kan hitta bra praktisk information om hur du hanterar en kris och vilken roll kommunen och andra myndigheter har när det uppstår kriser.
Vi kommer också att lägga ut matnyttiga tips på Facebook, Instagram och vår webbplats under veckan, så håll
utkik.

nordanstig.se/krisberedskapsveckan2018
Spela krisberedskapsspelet
Hur kan man lära sig mer om en kris? Vad behöver man
göra och tänka på? Ett sätt att lära sig mer är att spela
spelet ”Klarar du krisen?”på biblioteket i Bergsjö under
vecka 22. Spelet är framtaget av Svenska Lottakåren för
gymnasieelever, men kan spelas även av äldre och yngre
deltagare. Två till fyra deltagare kan vara med och det tar
30–45 minuter.
Bibliotekets öppettider kan du se på nordanstig.se/bibliotek

Broschyr till alla hushåll från MSB
Om krisen eller kriget kommer
Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren
”Om krisen eller kriget kommer”. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre
förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt
väder, it-attacker eller militära konflikter. Det är händelser
som kan påverka att samhällets service inte fungerar som
vi är vana vid.
Vid exempelvis störningar i viktiga it-system kan:
• elförsörjningen påverkas
• mat och andra varor ta slut i affärerna
• mobilnät och internet fungerar inte.
Regeringen menar att även om Sverige är tryggare än
många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och
självständighet. Därför behöver alla få information om
hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och
hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du
till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig.
Mer information
Fakta om förberedelser för kris och krig och svar på frågor kan du hitta här:
dinsäkerhet.se
krisinformation.se

En kris kan se ut på många olika sätt. Stormar och långvariga strömavbrott kan leda till att samhället inte fungerar som vanligt.
Foto: Thomas Henrikson, MSB

Andra format och språk
Broschyren kommer att finnas med text på lättläst
svenska och inläst på svenska och engelska. Den
kommer också att finns som pdf-fil översatt till 13
språk. Pdf-filerna kommer att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.
Aktuella språk: finska, jiddisch, meänkieli, romani,
samiska, arabiska, dari, engelska, franska, persiska,
ryska, tigrinska och somaliska.
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