På gång i kommunen

Kommuninformation

Många av ungdomarnas idéer har blivit
verklighet tack vare kommunstyrelsens
bidrag för Ungdomsinitiativ
Skollovsaktiviteter, lekparksupprustning och olika musikevenemang är exempel på hur ungdomar använt bidrag
från Ungdomsinitiativ. Det fanns 150 000 kronor till
ungdomsinitiativ för 2013 och det finns fortfarande
pengar kvar att söka.
Har du som är 13-25 år en idé till en offentlig och drogfri aktivitet som du vill genomföra? Då är du välkommen
att söka bidraget och om vi godkänner din ansökan får
du pengarna redan inom 5-10 dagar.
Läs mer på nordanstig.se/ungdom eller kontakta vår
ungdomssamordnare Frida Stoltz, telefon 070-239 70 57.

Nya ansökningsdatum!
- Vi ser över formerna för föreningsbidrag
och kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Vi vill göra det enklare för dig som söker bidrag. Därför
ser vi över former, regler och administration kring
bidragsansökningar.
Bland annat kommer datumet för ansökan till kommunstyrelsens utvecklingsmedel att ändras. Ansökningsdatumet blir någon gång efter 1 januari. Vi har mer
information i mitten av december.
Har du frågor kan du kontakta Monica Enros som är
handläggare för föreningsbidrag, telefon 0652-361 57.
Se även vår webbsida; nordanstig.se/foreningsbidrag

Vill du veta mer
om länets stora
rovdjur?
Under hösten besöker LänsFoto Staffan Widstrand
styrelsen och Rovdjurscentret Rovdjurscentret www.de5stora.com
bibliotek i länet för att svara på dina frågor och lyssna på
vad du tycker om rovdjuren. Var finns rovdjuren, hur kan
vi skydda våra tamdjur, hur påverkar rovdjuren älg- och
rådjursstammarna? Spännande aktiviteter för alla åldrar.

Torsdagen den 5 december kl 11-14
Bergsjö bibliotek
Hundskinnsvägen 1, telefon 0652-362 00

Begränsad service på biblioteken tisdag 10 december
Bibliotekets datasystem ligger nere på grund av serverbyte. Du kan fortfarande låna hos oss, men vi kan inte
hjälpa till med sökningar och reservationer. Du kan inte
heller använda vår webbkatalog.
Om du har frågor kan du kontakta Bergsjö bibliotek på
telefon 0652-362 00.

Nordanstigarn - Ett annonsblad med bra
och intressant information till och från
kommunens alla medborgare, företagare
och sommargäster.
En mycket viktig informationskanal för
Nordanstigs kommun.
Vi tackar dig, Christer, för de första 200
bladen och ser nu fram emot fortsatt
gott samarbete!

Nyponros i Hassela. Foto Malin Stålberg

Tack för 200 nummer av Nordanstigarn!

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

