Kommuninformation

Samråd
Detaljplan för Vikarskogen 1:28
Plan- och byggenheten har på uppdrag av Byggnadsnämnden i Nordanstigs kommun föreslagit en ändring av
detaljplan för Vikarskogen 1:28 och detta läggs nu ut för
samråd fram till 14 december. Syftet med planen är att tilllåta att husen på planområdet används för boende och
kontorsverksamhet samt att ge skydd åt byggnaderna, som
har ett kulturhistoriskt värde.
Du kan titta på förslaget som finns utställt för samråd
på nordanstig.se/byggaochbo och i kommunhuset på
Södra vägen 14 i Bergsjö.

Lämna dina synpunkter senast 14 december 2015
Den som inte senast under samrådstiden har lämnat någon
skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att
överklaga beslut om att anta planen.
Skicka dina synpunkter till
Nordanstigs kommun, Box 56
82070 Bergsjö eller
kommun@nordanstig.se

Här får du mer information
Stina Andersson, planeringsarkitekt 072-511 35 20
Christina Englund, stadsarkitekt 0652-361 94

nordanstig.se/byggaochbo

På gång på biblioteken
Pippivecka
16-20 november

Vi är i stort behov av familjehem
Vi söker familjer som lever i en stabil social livssituation
som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett
barn att utvecklas i.
Ni ska ha tid och utrymme att ta hand om ett barn eller
ungdom för en kortare eller en längre tid. Förmåga till
samarbete är viktigt, då man som familjehem bland annat
behöver stödja barnet i sina kontakter med de biologiska
föräldrarna och ha ett nära samarbete med socialtjänsten
kring barnet.

Familjehem för ensamkommande barn och
ungdomar
Vi behöver famljer som kan ta emot ensamkommande
barn och ungdomar för en kortare eller längre tid.
Vi söker trygga vuxna som lever i en stabil livssituation
med tid och utrymme för en till person i familjen, eller dig
som ensamstående vuxnen som känner att du har
möjlighet att stötta en annan individ.
Ni behöver en öppenhet för andra kulturer och ska framförallt erbjuda god omsorg och stöd för ungdomen i
dennes integrering i det svenska samhället.
Vi söker också särskilt förordnade vårdnadshavare
(SFV) för ensamkommande ungdomar.

Du får ekonomisk ersättning och utbildning

Vi firar att Pippi Långstrump fyller 70 år med
tävlingar och pyssel i en
hel vecka!

Du får ersättning enligt SKL:s riktlinjer, utbildningar,
föreläsningar, fortlöpande stöd och handledning. Familjer
som inte har erfarenhet av att vara familjehem
erbjuds en grundutbildning.

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdagen den 26 november klockan
17.30-19.00 är du välkommen att ställa frågor till
medlemmar i den lokala släktforskarföreningen.

Har du frågor?
Ring Bergsjö bibliotek 0652-362 00

nordanstig.se/bibliotek

Information från socialomsorgen

Vill du veta mera?
Kontakta våra socialsekreterare
Kajsa Persson eller Johanna Leyonberg
0652-362 31
kajsa.persson@nordanstig.se
johanna.leyonberg@nordanstig.se

nordanstig.se/familjehem
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