Viktigt att veta om latrinhämtning

Kommuninformation

Fastigheter som har utedass ska använda latrinkärl. Latrinhämtningen sköts av kommunens entreprenör SUEZ.
Latrinkärl köps på Homons återvinningscentral. Priset
är 350 kronor och då ingår
hämtning och behandling.
Viktigt!
• Det betalkvitto som följer
med ska du klistra fast på
kärlet när du lämnar det
för hämtning.

Sommaröppet på våra bibliotek
Bergsjö bibliotek 22 juni – 19 augusti
Måndag
12–16, 17–19
Tisdag
12–16, 17–19
Onsdag
12–16
Torsdag
10–14, 17–19

• Använd endast kärl som
är avsedda för latrin. Kärlen är framtagna för att
göra hämtningen arbetsmiljömässigt acceptabel.

Gnarps bibliotek 9 juli – 5 augusti
Tisdag
17–19
Torsdag
17–19

Beställ hämtning
I kommunen finns latrinuppsamlingsplatser (främst i kustbandet). Ring SUEZ, 0650-54 20 90, för att få information om närmast anvisad plats.
Där det inte finns speciella uppsamlingsplatser sätter du
ut kärlet, med locket ordentligt påsatt, vid soptunnan och
beställer hämtning hos SUEZ, 0650-54 20 90.

Harmångers bibliotek 2 juli – 29 juli
Tisdag
17–19
Torsdag
17–19
Hassela bibliotek 25 juni – 19 augusti
Torsdagar 15–19
Har du frågor kontakta Bergsjö bibliotek, 0652-362 00.

SUEZ hämtar förbrukade kärl på fredagar ojämna veckor.

Stängt på midsommarafton

Sommaraktiviteter för barn och
unga vecka 26 och 27

Midsommarafton den 22 juni har kommunkontoret och
socialkontoret stängt.

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.
Information om sommarlovsaktiviteterna under hela sommaren hittar du på

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

ommar!

ids
Glad m

När socialkontoret är stängt kan du ringa socialjouren på
026-10 02 25. Om du behöver anmäla akut när socialtjänsten och socialjouren har stängt kan du ringa polisen
på 114 14. Vid akuta situationer när det är fara för liv
ringer du 112.
nordanstig.se/kontakt

Bli god man eller förvaltare
Känner du någon som vill bli god man och/eller
förvaltare? Överförmyndarkontoret bjuder in till en
informationsträff om uppdraget som god man och
förvaltare för vuxna personer.
Tisdag 26 juni kl. 16.00–17.00
Kommunkontoret, Södra vägen 14, Bergsjö
Anmälan senast den 25 juni till
overformyndarnamnden@sundsvall.se, 060-19 13 90
Telefontid vardagar kl. 9.00–11.00.

Vill du veta mer?
Du kan läsa mer på www.sundsvall.se/godman

nordanstig.se w 0652-360 00
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

