Sommaruppehåll på anhörigcafé

Kommuninformation

Vi har semesterstängt 20 juni-24 augusti. Vi öppnar
anhörigcaféet igen torsdag 25 augusti kl. 13-15.
Anhörigcenter hittar du på Bållebergsvägen 5 B i Bergsjö.
Välkommen!

Har du frågor?
Kontakta Elisabeth Pettersson, anhörigsamordnare
0652-361 48
anhorigstod@nordanstig.se
Elisabeth har semester 18 juli-7 augusti.

Fantastiska ungdomar!
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Ett stort tack till Maja Wikström,
Emma Norell, Klara Bergsman,
Linnea Larsson och Emma Bergman
som ordnade resan till Schools Out
i Söderhamn. Tack vare er kunde
närmare 150 ungdomar från
kommunen åka på Schools Out
och ha en rolig skolavslutning!
Tack även till de vuxna som följde
med för att stötta ungdomarna.

- Det är fantastiska ungdomar vi har här i Nordanstig.
De uppförde sig exemplariskt både på bussresan och nere
i Söderhamn. De tackade både ansvariga och busschaufförer och städade efter sig på bussen. När vi gick på
festivalområdet kunde vi inte se några ungdomar som
gjorde annat än roade sig, njöt av musiken och umgicks
en sista gång innan sommarlovet, säger en förälder som
var med under kvällen.

Konsumentvägledning i sommar
Mellan 6 juli och 9 augusti har vår konsumentvägledare
semester. Då kan du istället vända dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument!
Du når Konsumentverkets vägledare vardagar 9-15 på

Tävla med din Nordanstigsbild!
Ta chansen att få din bild publicerad i vår miljöalmanacka! Vi bjuder in alla i Nordanstig att delta i
fototävlingen där din bild kan väljas ut och publiceras
i vår miljöalmanacka 2017. Almanackan kommer att
skickas ut till alla hushåll i kommunen.

Bilder från alla årstider
Temat är Hej Nordanstig,
ett tema där vi i bild vill visa
livet i Nordanstig. Då bilderna kommer att publiceras
i en almanacka vill vi ha in
bidrag från alla årstider.

Bildernas kvalitet
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Bilderna ska vara färgbilder och fotograferade 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, samt 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

hallakonsument.se

Skicka bilden till anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se
Vi väljer bilder löpande så skicka gärna in dem redan
idag, men senast den 30 september vill vi ha dina bilder.

Om du inte har tillgång till dator är du välkommen att
hämta informationsfolder och blanketter i kommunhusets
reception.

Kom ihåg att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter.
Skriv tydligt var bilden är tagen, vilken årstid den tillhör
och gärna en kort beskrivning av motivet!

Här får du mer information

Har du funderingar?

0771-525 525

På vår webbplats har vi har samlat länkar till sidor med
värdefulla konsumenttips och råd.

Kontakta Anna Heijbel, teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84

nordanstig.se/konsument

Läs mer om fototävlingen på nordanstig.se/miljöalmanacka
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