Följ oss på Facebook!

Kommuninformation

Följ oss eller bara läs om oss på
facebook.com/nordanstigskommun

På gång på biblioteken
Vi har fått in många fina sommarbilder till vår fototävling, men få
bidrag till övriga årstider. Så leta i
gömmorna efter höst-, vinter- och
vårbilder och var med och tävla!
De bästa bilderna kommer att
publiceras i vår miljöalmanacka 2017
som kommer att skickas ut till alla
hushåll i kommunen.

Bildernas kvalitet
Bilderna ska vara färgbilder och fotograferade här i
Nordanstigs kommun. För att vara säker på att din bild
blir bra i tryck behöver den vara liggande med en storlek
om ca 2MB i JPEG-format. Döp bilden efter årstid eller
månad.
Då du deltar i tävlingen godkänner
du att vi får publicera de foton du
tagit i kalendern, vid marknadsföring
av kalendern på nordanstig.se och i
sociala medier. Namn på fotograf
och plats kommer att anges i
almanackan och vid publicering i
andra medier.

Skicka in bilden senast
30 september 2016
Skicka bilden till anna.hesselgrenheijbel@nordanstig.se
Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Skriv tydligt var bilden är
tagen, vilken årstid den tillhör och
gärna en kort beskrivning av motivet!

Har du frågor?
Kontakta Anna Heijbel, teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84
nordanstig.se/miljöalmanacka

Nya öppettider i Hassela och Harmånger
Hassela bibliotek från 15 augusti
måndag 9.00-13.00
torsdag 15.00-19.00
Harmångers bibliotek från 22 augusti
tisdag
16.00-19.00
onsdag 13.30-15.00
torsdag 11.00-12.30 och 16.00-19.00
Bergsjö och Gnarps öppettider hittar du på
nordanstig.se/bibliotek

Utställning av gamla fotograﬁer
Bergsjö bibliotek 15 augusti – 9 september
Se gamla fotografier från Bergsjö.

Har du frågor?
Ring Bergsjö bibliotek
0652-362 00

Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 5 september 2016 kl. 18.00
Ärendelistan kan du ta del av ca en vecka innan
sammanträdet på kommunens bibliotek, vår webbplats
nordanstig.se/politik och anslagen på kommunkontorets
anslagstavla.

Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in din
fråga senast fem dagar före ett sammanträde. Du får 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

Allmänheten är välkommen som åhörare
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till
Kulturhuset Bergsjögården, Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf

Vill du veta mer?
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03
nordanstig.se/politik
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