Skogens historia i bilder

Kommuninformation

Utställning på Bergsjö bibliotek 2 maj – 16 juni
Konstnären Anna-Clara Tidholms
nya bok ”Skogens historia”, är en
poetisk berättelse om människans
och jordens utveckling, men även
civilisationskritik med genklanger
från uråldriga skapelsemyter.

Har du frågor?

Lördagsöppet med vårfest

Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

Homons ÅVC lördag 6 maj klockan 9.00–13.00

nordanstig.se/bibliotek

Vi inleder vårens och sommarens lördagsöppet med en
vårfest på Homons återvinningscentral.
- Visning av den nya avvattnande slambilen
- Tipsrunda med fina priser
- Fiskdamm för alla barn

Ett stort tack

- Vi bjuder på korv och fika

till alla som besökte Earth Hourkonserten vi höll i Gnarps kyrka
den 25 mars. Tillsammans skänkte vi
1574 kronor till Världsnaturfondens
klimatarbete!

- Träffa oss som jobbar med avfall och återvinning

Fullmäktiges sammanträde inställt
Kommunfullmäktiges planerade sammanträde den 8 maj är
inställt på grund av för få ärenden. Nästa sammanträde är
måndagen den 12 juni klockan 18.00
Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in din
fråga senast fem dagar före ett sammanträde. Du får ditt
svar muntligt på sammanträdet.
Hit skickar du din fråga:

- Återbruksverksamheterna visar upp sin verksamhet
- Passa på att lämna in för återbruk och återvinning
Från 1 oktober är genomskinligt det nya svarta
För att vi ska bli ännu
bättre på att minska felsorterat avfall så är det
från den 1 oktober inte
tillåtet att slänga avfall i
färgade säckar. Vi vill ha
genomskinliga säckar och
kommer att dela ut sådana
i samband med vårfesten. Välkommen!

Vill du veta mer?
Kundtjänst 0652-361 75
Anna Heijbel, teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84

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

Se tidigare sammanträden på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
tidigare sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf

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

Vi laddar för mässa
Bergsjö skola lördag 20 maj
För fjärde året i rad avslutar högstadieeleverna sin prao-period
med en mässa på Bergsjö skola.
Eleverna visar tillsammans med företagarna upp företagen
som de gjort sin prao hos, ett unikt tillfälle att få veta mer
om företagen och verksamheterna i kommunen!
Underhållning

Uppvisning

av Djurkollo

Fika

Har du frågor?
Eva Klang, rektor 0652-362 51
Monika Westin, prao-samordnare 070-592 51 08
nordanstig.se/prao

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
nordanstig.se  0652-360 00

