Vill du jobba som vikarie inom skola
och förskola?

Kommuninformation

Informationsmöte torsdagen den 25 september kl 18.30 i
matsalen på Bergsjö skola på Skolvägen 9. Vi berättar
om våra skolor, förskolor och vårt behov av vikarier.
Vi bjuder på fika - välkommen!

Har du frågor?
Kontakta Maud Stefansson, skolvärd 0652-362 50

Kom ihåg!

Trygghetsvandringar hösten 2014
Bergsjö 23 september Matsalen på Bergsjö skola, 18.00
Ilsbo 24 september Matsalen på Ilsbo skola, 18.00
Strömsbruk och Stocka 30 september
Tallen i Strömsbruk 18.00 Folkets hus i Stocka 19.30

Har du frågor om trygghetsvandringarna?
Kontakta Christin Hübenette, folkhälsosamordnare
0652-362 14 eller 073-275 54 95
nordanstig.se/trygghet

Kom ihåg!

Peppar peppar...
- en kampanj för äldres säkerhet
På internationella äldredagen uppmärksammar vi seniorers säkerhet. I Nordanstig samverkar bland andra KPR
kommunala pensionärsrådet, BRÅ- och folkhälsorådet,
kommunens anhörigstöd, kost och städ, Nordanstigs bostäder och Norrhälsinge Räddningstjänst.
Bergsjögården onsdagen den 1 oktober 2014 kl 10-15
I entrén välkomnas du av pensionärsföreningarna som
under dagen bjuder på kaffe och kaka.
Föreläsningar i biosalongen under dagen:
10.30-11.00 Räddningstjänsten - brandsäkrare hem.
11.30-12.00 Hemsjukvården - förhindra fallolyckor.
12.30-13.00 Konsumentvägledare - telefonförsäljare m.m.
Soppa kl 13.00 i lilla salen
- För 20 kronor får du ett smakprov på Sörgårdens soppa.
I stora salen kan du under dagen ta del av information
från bland andra; Mitt Liv omsorgsspecialisten, primärvården, Corab Assistans, Folktandvården, Apoteket och
BRÅ- och folkhälsorådet.
Tio minuters lättgympa kl 11.10 och 12.10
Tipsrunda med fina priser, prisutdelning kl 14.30

Har du frågor om äldredagen?
Kontakta Christin Hübenette, folkhälsosamordnare
0652-362 14 eller 073-275 54 95
Bergsjögården ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.
nordanstig.se/peppar www.msb.se/pepparpeppar

Granskning
Detaljplan för Morängen, Stocka 3:21
Vi har på uppdrag av kommunstyrelsen i Nordanstigs
kommun tagit fram ett förslag till detaljplan för Morängsviken i Stocka. Planens syfte är att skapa möjligheter för
bostadsbyggande och fler bryggor och sjöbodar i ett
attraktivt och efterfrågat läge vid Morängsviken.
Planen är utställd 12 september - 10 oktober 2014
Du kan titta på detaljplanen som finns utställd för granskning i kommunhuset på Södra vägen 14 i Bergsjö. Du kan
också se förslaget på vår webbplats:
nordanstig.se/planer
Lämna dina synpunkter senast 10 oktober 2014
Lämna synpunkter skriftligen, senast 10 oktober till
Nordanstigs kommun, Box 56 820 70 Bergsjö eller mejla
kommun@nordanstig.se
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat
någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att
överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?
Ring Ola Tollin, fysisk planerare 0652-362 47 eller
Christina Englund, stadsarkitekt 0652-361 94

Remiss för vatten- och avloppsplan
För att möta de krav som idag ställs när det gäller
kommunalt vatten- och avlopp (VA) har förslag på
VA-plan för Nordanstigs kommun tagits fram.
Handlingarna finns utställda i kommunhusets reception,
Södra Vägen 14 i Bergsjö. Du kan också läsa och ladda
ner allt material på:
nordanstig.se/va-plan
Lämna dina synpunkter senast 15 oktober 2014
Synpunkter skickar du till Nordanstigs kommun Box 56,
820 70 Bergsjö eller mejla oss på kommun@nordanstig.se
Märk mejlet eller brevet med ”VA-plan, Dnr 2014/267”
VA-planen kommer sedan att tas upp i kommunstyrelsen
och vidare för beslut i kommunfullmäktige i början av
2015.

Vill du veta mer?
Ring till Maria Roos, projektledare 073-276 12 17
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