Kommuninformation

Studera på Vuxenutbildningen

Samråd - nu kan du lämna synpunkter

- vilka kurser vill du läsa i höst?

Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden

Kursstart för period 1 måndagen den 17 augusti
Kursstart för period 2 måndagen den 2 november

Vi har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett
förslag till detaljplan för Varpsand i Sörfjärden. Planens
syfte är att skapa möjligheter för camping och småhusbebyggelse i ett attraktivt läge vid Sörfjärden.
Du kan se planförslaget 29 juni - 24 juli 2015 både i
kommunhuset och på vår webbplats. Kommunhuset ligger
på Södra vägen 14 i Bergsjö.

Har du frågor eller vill boka tid för vägledning?

nordanstig.se/planer

Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76, 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se

Välkommen till informationsmöte måndagen den 13
juli klockan 19.00 i serveringsbyggnaden på gamla festplatsen i Sörfjärden.

Mellan 29 juni-10 juli kan du boka tid för vägledning
inför höstens kurser. Hela kursutbudet hittar du på
vår webbplats.
nordanstig.se/vuxenutbildningen

Lämna synpunkter senast fredagen den 24 juli

Information om konsumentvägledning
Under perioden 6 juli-10 augusti har vår konsumentvägledare semester. Då kan du vända dig till konsumentverkets
upplysningstjänst Hallå konsument!
Du når dem vardagar mellan 9-17 på 0771-525 525
Du kan också besöka deras webbplats
hallakonsument.se
Om du inte har tillgång till dator är du välkommen att
hämta informationsfolder och blanketter i kommunhusets
reception.
Här får du mer information
På vår webbplats har vi har samlat länkar till sidor med
värdefulla tips och råd.
nordanstig.se/konsument

Bygglovärenden under sommaren
- välkommen med frågor måndagar och tisdagar!

Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna
dem skriftligen senast fredagen den 24 juli 2015 till
Plan- och byggkontoret, Nordanstigs kommun
Box 56, 820 70 Bergsjö eller kommun@nordanstig.se

Vill du veta mer?
Ring till Stina Andersson, planeringsarkitekt
072-511 35 20 eller
Christina Englund, stadsarkitekt
0652-361 94, 073 - 275 35 72

Riksfärdtjänst och färdtjänst
- ansökan om resor sommaren 2015
Riksfärdtjänst
Resor den 13 juli-31 augusti - ansök senast måndag 6 juli
Färdtjänst - ny ansökan eller förlängning av tillstånd
Om du vill göra en ny ansökan eller förlänga ditt färdtjänsttillstånd inom kommunen ska du göra det före
6 juli eller efter 9 augusti.

Under perioden 13 juli-14 augusti är du välkommen på
måndagar och tisdagar med dina frågor kring bygglov.
Ring och boka tid för besök.

Vill du veta mer?

Har du frågor om bygglov?

nordanstig.se/färdtjänst

Kontakta Gun Johansson, färdtjänsthandläggare
telefon 0652-361 55 Gun har semester 13 juli-9 augusti.

Ring Jessica Forsström, bygglovhandläggare 0652-361 92
eller Christina Englund, stadsarkitekt 0652-361 94
Telefontid måndagar och tisdagar 10.00-11.30

Ha en skön sommar!
www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

