Kommunfullmäktige sammanträder Kommuninformation
Måndagen den 6 mars 2017 kl. 18.00
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet på kommunens bibliotek och på vår webbplats nordanstig.se/politik. Den finns också anslagen på
kommunkontorets anslagstavla.
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:
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
sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf

Vill du veta mer?
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03

Vill du jobba i sommar?
Du som är folkbokförd i
Nordanstigs kommun, går ut
år 9 på grundskolan eller år 1
på gymnasiet och har fyllt
15 år men inte 18 år, kan söka feriearbete hos oss.
Ansökningstiden är 1 mars – 31 mars 2017.
Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer?
Information och ansökan hittar du på vår webbplats. Det
går också bra att ringa oss på arbetsmarknadsenheten
Susanne Juuso Long
0652-363 39
Christina (Thina) Wallin 0652-360 22
Pär Karlsson
0652-360 24
nordanstig.se/feriearbete

nordanstig.se/politik

Utställning av prisad författare
Bergsjö bibliotek 23 januari – 10 mars
Författaren, illustratören och
konstnären Anna Höglund, fick
2016 års Astrid Lindgren-pris
för sitt författarskap inom
barn- och ungdomslitteraturen.
Nu kan du se en utställning
med originalbilder från hennes
ungdomsböcker ”Att vara jag”
och ”Om detta talar man
endast med kaniner”.
Utställningen är inlånad från Region Gävleborgs
konstsamlingar och är en del av projektet Se en bok!

Kom ihåg att söka föreningsbidrag!
nordanstig.se/föreningsbidrag

Gratis sommarlovsaktiviteter 2017
Föreningar – vill ni vara med och ordna sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar?
Förra årets aktiviteter
blev mycket uppskattade och
barnen erbjöds bland annat gratis
simskola, prova-på-golf och
ridläger.
Vi har även i år ansökt om
statliga medel till att ordna gratis
sommarlovsaktiviteter för barn
och unga 6–15 år. Nu vill vi
samla intresserade föreningar för
planering av sommaren 2017.

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdag 23 februari kl. 17.30–19.00
Kom och ställ frågor till den lokala släktforskarföreningen.

Har du frågor?

Vi kommer att hålla ett planeringsmöte under våren.
Vi informerar om tid och plats i nästa Nordanstigarn.

Kontakta Bergsjö bibliotek, telefon 0652-362 00

För mer information och intresseanmälan
Kontakta vår ungdomssamordnare
Christin Hübenette
0652-362 14 eller 073-275 54 95
christin.hubenette@nordanstig.se
nordanstig.se/sommarlov

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

