Kommunfullmäktige sammanträder

Kommuninformation

Måndagen den 12 juni 2017 kl. 18.00
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet. Den finns på kommunens bibliotek och
på vår webbplats nordanstig.se/politik. Den finns också
anslagen på kommunkontorets anslagstavla.
Du kan ställa frågor till fullmäktige. 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

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

På gång på biblioteken
Sagostund med dans
Bergsjö bibliotek lördag 3 juni klockan 10.00
Kom och lyssna på ”Om jag var en
elefant” och se dansare från
Bergsjö dansstudio ge liv åt sagan.
Efter sagan kan alla som vill pyssla
och låna böcker. Om vädret tillåter
är vi utomhus!

Ändrade öppettider 5 – 6 juni

Hej alla barn! Vi vet att ni längtar...
Nu är det inte många veckor kvar till det efterlängtade och
välförtjänta sommarlovet. Precis som i fjol kommer vi tillsammans med föreningarna i kommunen att erbjuda gratis
sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 6–15 år.
Ridläger med Harmångers ridklubb
Simskola på Gårdsjöbadet
Familjekvällar på Hassela Äventyrsland
Sommarfest på Bergsjöparken
Bussresa till Furuvik
Dansevent med Bergsjö dansstudio
Lär dig golfens grunder på Sörfjärdens GK
Information om datum och tider presenterar vi så snart
det är klart i kommande nummer av Nordanstigarn och
på webben.

Har du frågor?
Mejla Christin Hübenette,
folkhälso- och ungdomssamordnare
christin.hubenette@nordanstig.se
nordanstig.se/sommarlovsaktiviteter

Måndag 5 juni
Bergsjö bibliotek öppet 11.00–16.00
Hassela bibliotek öppet 9.00–13.00

Nationaldagen 6 juni
Alla bibliotek är stängda.

Har du en tavla av Svante Stenborg?
Minnesutställning 26 juni – 17 augusti
Under sommaren kommer Bergsjö bibliotek visa en
utställning med Svante Stenborgs konst. För att kunna visa
ett brett och allsidigt innehåll av utställningen önskar
biblioteket låna in konst från privatpersoner.
Har du en tavla av Svante Stenborg som du vill låna ut
under sommaren? Hör av dig till Lena Gräntz på telefon
0652-362 05. Inlämning sker 12 – 16 juni.

Har du frågor?
Kontakta Bergsjö bibliotek 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Svarade du rätt?
Här är de rätta svaren från tipsrundan på Homons ÅVC.
1. Var ska man slänga ett kuvert? I soppåsen.
2. Vilket drivmedel går Homons nya bil på? El.
3. Vilken av följande fåglar kallas Anders Tellin för?
Ankan.
4. Vilken färg ska sopsäcken ha när den slängs på ÅVC?
Genomskinlig
5. Hur mycket energi motsvarar en pantad burk?
Spela tv-spel i åtta timmar
6. Vad händer om du spolar ned fett i avloppet?
Det stelnar och kan orsaka översvämning och stopp.
7. Vilket ord beskriver bäst återbruk? Återanvända.
8. Den här bilen har du kanske sett i Nordanstig, vad gör
den? Tömmer slam.
9. Vilken Pokémon döljer sig i soptunnan? Pikachu
10. Hur många kilo sopor slänger vi per person i
soptunnan varje år? 251 kilo.
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