Kommuninformation

Cope föräldrautbildning hösten 2015
- ny omgång startar måndag 24 augusti
Vill du lära dig förstå och bemöta ditt barns beteenden?
Cope vänder sig till dig som vill
ha stöd i att hantera typiska
vardagsproblem och konfliktsituationer med ditt barn.
Cope står för Community
Parent Education Program och
är en föräldrautbildning för alla
föräldrar som har barn mellan
3-12 år och bor i Nordanstig.

Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 8 juni kl 18
Fullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till Kulturhuset Bergsjögården,
mittemot kyrkan på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Allmänhetens frågestund
Allmänheten kan ställa frågor till fullmäktige. Om du har
en fråga till kommunfullmäktige ska du skicka in den
senast fem dagar före ett sammanträde. Du kommer
att få 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

Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde, så du kan titta och
lyssna på ledamöterna och vilka beslut som tas. Du kan
också se sammanträden i efterhand.

Vi kommer att träffas nio måndagar under hösten med
start måndagen den 24 augusti kl. 18-20. Träffarna är på
Familjecentralen i Bergsjö och det kostar ingenting att
delta. Vi bjuder på fika.

Anmäl dig senast torsdagen den 20 augusti
Kajsa Westergren, familjebehandlare 072-707 73 49
karin.westergren@nordanstig.se
Kenneth Larsson, familjebehandlare 070-346 25 53
kenneth.larsson@nordanstig.se
nordanstig.se/cope

nordansƟg.se/webbkf

Vill du veta mer?
Ring kommunsekreterare Eva Engström, 0652-361 03
På webbplatsen hittar du bland annat kallelser, protokoll
och korta skrivna texter från sammanträdena.

På gång för ungdomar
Var med i vår ungdomspanel - tyck till genom sms!
Som deltagare i vår sms-panel för
ungdomar upp till 25 år får du
svara på en sms-fråga varje
vecka. Du svarar enkelt på frågan
med ett ja eller nej, eller så väljer
du bland andra alternativ. Att
svara kostar som ett vanligt sms!

nordanstig.se/politik

Alert Företagshälsa Teknik Miljö AB
byter lokaler
Från 11 juni ﬁnns Alert i företagsbyn i Bergsjö
Alert företagshälsa flyttar in i lokaler i Bergsjöverkens
företagsby, före detta Trima, i Bergsjö.

För mer information
Kontakta Ulla Areskoug, företagssköterska
070-682 00 47, ulla@alertab.se
Besöksadress
Bjåsta 129, Bergsjö.
alertab.se

Stort tack för en lyckad mässa!
Tack alla företagare, elever, personal och besökare som
bidrog till att göra SAM, skol- och arbetslivsmässan
den 9 maj till en toppendag!
/Eva Klang, rektor på Bergsjö skola

Vill du vara med i sms-panelen?
Skicka ett mejl till smspanel@nordanstig.se eller ett sms
till 073-123 04 10. I mejlet/sms:et skriver du smspanel,
ditt namn, mobilnummer, postnummer och din ålder.

nordanstig.se/smspanel

Sök kommunstyrelsens bidrag för ungdomsinitiativ
Har du en idé på en aktivitet eller ett projekt som du tror
kan intressera andra ungdomar i kommunen? Du som är
mellan 13-25 år och bor i kommunen har möjlighet att
söka kommunstyrelsens bidrag för ungdomsinitiativ! Du
kan ansöka om upp till 15 000 kronor. För att du ska få
bidrag ska din idé vara drogfri och öppen för alla.
Passa på att söka bidrag inför sommarlovet!

Vill du ansöka eller undrar du något?
Ring eller mejla Christin Hübenette, ungdoms- och
folkhälsosamordnare 0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se
nordanstig.se/ungdom

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

Till föreningar i Nordanstig

Kommuninformation

Kom ihåg att ni kan söka bidrag för
ledarutbildningar!
Vill du och din förening utveckla er verksamhet genom
ledarutbildning? Då kan ni under hela året söka bidrag
till ledarutbildning för upp till 5 000 kr per kursdeltagare.
Ansökningsblankett finns att ladda ner på vår webbplats.

Vill du veta mer?
Kontakta Monica Enros, handläggare för föreningsbidrag
Telefon 0652- 361 57
nordanstig.se/foreningsbidrag

Information om vattenprovtagning
Som brunnsägare i Nordanstig får du 25% rabatt

Studera på Vuxenutbildningen
Under perioden 22 juni-10 juli kan du läsa förberedande kurser i data och matematik på gymnasienivå.
Ansök senast måndagen den 8 juni.
Mellan 22 juni-10 juli kan du också boka vägledningstider inför höstens kurser. Hos oss kan du
bland annat läsa psykologi 1, naturkunskap 1b,
matematik, programhantering och hälsopedagogik.
Hela kursutbudet hittar du på vår webbplats.
nordanstig.se/vuxenutbildningen

Från och med 1 januari 2015 beställer du provtagning hos
Alcontrol och får flaskor och transportmaterial hemskickat
till dig. Alcontrol ger dig som brunnsägare i Nordanstig
25% rabatt på dricksvattenprover.
Ange rabattkoden HN2015 när du gör din beställning.
Du beställer provtagning via webbsidan där du också ser
vad det kostar.
brunnsvatten.alcontrol.se

Här lämnar du in ditt vattenprov
Du lämnar in ditt vattenprov måndagar, tisdagar och
onsdagar direkt till något av följande inlämningsställen;
Bergsjö Kiosk & spel senast 14.00
Coop Nära Hassela senast 13.30
Hudiks Bussgods senast 15.30

Behöver du hjälp att beställa hem provﬂaskor?

Kursstart period 1 måndagen den 17 augusti
Kursstart period 2 måndagen den 16 november

Om du behöver hjälp kan Norrhälsinge Miljökontor
hjälpa till med beställningen. Det tillkommer då en
faktureringsavgift på 70 kr från laboratoriet.

Har du frågor eller vill boka tid för vägledning?

Om du behöver ta prov på din avloppsanläggning

Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76, 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se

Om du har fått föreläggande om att ta prov på din
avloppsanläggning eller vill göra en kontroll av annan
anledning så kan du också vända dig till
Alcontrol.
Det är ingen rabatt på avloppsprover.
avloppsvatten.alcontrol.se

Här får du mer information

Vi ändrar tillfälligt
våra öppettider

Norrhälsinge Miljökontor 0650-193 32
Alcontrol kundservice 013-25 49 91

Kommunkontoret och socialkontoret
Fredagen den 5 juni har vi öppet 7.30-13.00.
Fredagen den 19 juni, midsommarafton, har vi stängt.
Om du behöver komma i kontakt med socialkontoret när
vi har stängt ringer du 112 och begär Socialjouren.
nordanstig.se/öppettider

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

