Klipp ut och spara!

Hämtning av grovsopor och
miljöfarliga avfall 2015
Miljöfarligt avfall ska du överlämna direkt till chauffören
på miljöbilen, du får inte lämna avfallet utan tillsyn.
På följande datum och platser kan du lämna ditt
miljöfarliga avfall:
Måndag 11 maj och 31 augusti
Strömsbruk, korsningen Hudiksvall-Stocka 16.30-17.00
Harmånger, motellet 17.15-17.45
Ilsbo, föredetta Ica 18.15-18.45
Tisdag 12 maj och 1 september
Mellanfjärden, Hammars Livs 16.30-16.45
Jättendal, brandstationen 17.00-17.15
Gnarp, skolans parkering 17.30-18.00
Onsdag 13 maj och 2 september
Bergsjö, Ica 16.30-17.00
Älgered, föredetta skolan 17.15-17.30
Ede, föredetta pizzerian 17.45-18.00
Hassela, skolan 18.15-18.30
Om du vill lämna grovsopor ringer du och anmäler det till
Sita AB på 0650-54 20 90. Sätt ut grovsoporna senast
kvällen före hämtningsveckans början. Max 2 m3 per
kund och tillfälle.
Sista anmälningsdag
Hämtas
9 februari
16 - 20 februari
13 april
20 - 24 april
8 juni
15 - 19 juni
10 augusti
17 - 21 augusti
12 oktober
19 - 23 oktober
30 november
7 –11 december
För lämning av metall, kyl, frys och tv gäller följande:
Sista anmälningsdag
Hämtas
9 februari
23 - 27 februari
13 april
27 april - 1 maj
8 juni
22 - 26 juni
17 augusti
24 - 28 augusti
12 oktober
26 - 30 oktober
30 november
14 - 18 december
Vill du lämna direkt på Homons återvinningscentral i
Jättendal så är det öppet:
Måndag - fredag 12-16 och torsdag 12-19
Återvinningscentralen i Hassela är öppen tisdagar 16-19.

Här får du mer information
Kundtjänst 0652-361 59, 361 86 eller 361 84
avfall@nordanstig.se
På vår webbplats kan du läsa om vad som räknas som
miljöfarligt avfall och grovsopor.
nordanstig.se/avfall

Kommuninformation

Vi bjuder in till Okej-grupper
- för barn 9-13 år tillsammans med
föräldrar eller annan vuxen
Många familjer har det idag jobbigt av olika anledningar.
Det kan tillexempel vara på grund av missbruk, psykisk
ohälsa, ekonomiska problem eller våld i familjen.
Barn i utsatta familjer tror ofta att de är ensamma om
sina tankar, känslor och upplevelser. Att träffa andra barn
och familjer i liknande situationer gör då stor skillnad.
I Okej-gruppen träffas vi en kväll i veckan under sju
veckor. Vid varje tillfälle arbetar vi med ett bestämt tema
genom att prata, skriva, rita eller göra olika övningar.
Det kostar ingenting att delta.
Vi startar onsdagen den 11 februari kl. 17.30-19.30
och är på Familjecentralen i Bergsjö, ingång mitt emot
OK/Q8.

Lämna intresseanmälan senast den 3 februari
Kenneth Larsson, familjebehandlare 070-346 25 53
kenneth.larsson@nordanstig.se
Isak Hagberg, behandlare öppenvården 070-324 03 79
isak.hagberg@nordanstig.se
nordanstig.se/okej

Utbildning i grannsamverkan
Kulturhuset Bergsjögården den 4 februari 18.30
Vill du starta grannsamverkan i området där du bor?
Brottsförebyggande- och folkhälsorådet i Nordanstigs
kommun anordnar i samverkan med Polisen och
Norrhälsinge Räddningstjänst en utbildning för våra
kommuninvånare.
Med polisen som motor i grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i närområdet och
få ökad trivsel och trygghet. Det är polisen som håller i
utbildningen där du som deltagare får en fördjupad
kunskap om hur grannsamverkan kan utvecklas.
Prata ihop dig med dina grannar och utse ett antal
kontaktombud vardera med ansvar för ca 10-12 hushåll,
det kan också vara en förening.

Anmäl dig senast 3 februari till
Christin Hübenette, folkhälsosamordnare 073-275 54 95
christin.hubenette@nordnastig.se
samverkanmotbrott.se
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