Kommuninformation
Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 4 december 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 kommunhusets 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, 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
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

Dina gamla kläder kan hjälpa andra
Under december börjar vi samla in textilier, skor och
gosedjur i samarbete med biståndsorganisationen
Human Bridge.
Behållarna kommer att ställas ut vid våra återvinningsstationer i Bergsjö, Harmånger, Gnarp, Sörfjärden,
Mellanfjärden och Ilsbo. Du kan också lämna på våra
återvinningscentraler vid Homon och Hassela.
Human Bridge innehar 90-konto och arbetar för att maximera återanvändning och återvinning av kläder och textilier. Lämpliga textilier går till försäljning i second handbutiker eller till humanitära insatser i främst Afrika,
Östeuropa och Mellanöstern. Övriga textilier återvinns.
Vill du veta mer?
Anna Heijbel, teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84
anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se
Läs mer på nordanstig.se/avfall eller humanbridge.se

nordanstig.se/politik

Boka färdtjänst inför jul och nyår
Den som är beviljad riksfärdtjänst utanför länet ska boka
detta senast söndag den 10 december hos Serviceresor,
0771-64 64 65. Kunderna får återkomma närmaste
vardag före resa för besked om exakt hämtningstid.

Färdtjänst och riksfärdtjänst inom Gävleborgs län
julafton, juldagen, annandagen
- Resa med specialfordon ska förbeställas senast söndag
17 december. Kunderna får sedan återkomma 22 eller 23
december för besked om exakt hämtningstid.
- Resa med personbil kan förbeställas tidigast söndag 10
december.
Serviceresors öppettider:
Måndag - fredag
kl 06.00 – 22.00
Lördag och helgdagsafton
kl 07.00 – 22.00
(även jul– och nyårsafton)
Söndag och helgdag
kl 08.00 – 22.00

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

Servicekväll för släktforskare
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala
släktforskarföreningen.
Bergsjö bibliotek torsdag 30 november kl 17.30 – 19.00
Gnarps bibliotek tisdag 5 december klockan 18 – 19
Har du frågor? Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

Kundtjänst håller stängt 28 november
Vi åker på studiebesök för att lära oss mer. Avfall och
återvinnings kundtjänst håller därför stängt tisdagen den
28 november 2017.
Onsdag 29 november är återigen våra telefonnummer
0652-361 86 och 0652-361 84 öppna för telefontid på
vardagar mellan klockan 10 och 12.
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