På gång i kommunen

Kommuninformation

Vi väntar på resultatet av LUPPen
- som vi genomförde hösten 2013 bland ungdomar i
år 8 och gymnasiets år 2 i Nordanstig, och som Region Gävleborg genomfört bland unga vuxna 19-25 år
LUPP = Lokal uppföljning av ungdomspolitiken,
en undersökning som Ungdomsstyrelsen tagit
fram. Vår ungdomssamordnare Frida Stoltz
kommer att presentera resultatet på vår webbplats,
och göra en kort rapport här i Nordanstigarn efter
att vi fått resultatet i februari.

Vill du veta mer om LUPP?
Kontakta Frida Stoltz, ungdomssamordnare
telefon 070-239 70 57
Nordanstig.se/LUPP

Renhållningsavgifterna
för hushållssopor höjdes
från och med 1 januari 2014
Kommunfullmäktige beslutade om taxorna
den 25 november 2013

Årsavgift renhållning
för tömning året-runt var fjortonde dag

Svenska FN-förbundet för utsatta ﬂickor i världen

130 l inom 1,6 m
190 l inom 1,6 m
240 l inom 1,6 m
370 l inom 1,6 m

Bergsjö bibliotek
20 januari - 14 februari

Årsavgift renhållning
för fritidshämtning 15 april – 15 oktober

Fotoutställningen Flicka

1326 kr
1636 kr
1896 kr
2523 kr

Svenska FN-förbundet vill med
kampanjen Flicka belysa och
öka kunskapen om flickors
utsatta situation.

130 l inom 1,6 m
190 l inom 1,6 m
240 l inom 1,6 m
370 l inom 1,6 m

Diskriminering av flickor drabbar individer och skadar hela
samhället. Att satsa på flickor är
ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. FN-förbundet samarbetar i kampanjen Flicka med
FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Vill du veta mer om renhållning?

Foto: UN Photo/Martine Perret

1012 kr
1168 kr
1299 kr
1710 kr

Läs på nordanstig.se/avfall
Ring och fråga om sophämtning på telefon
0652-361 59, 0652-361 84 eller 0652-361 86

Kommunfullmäktige sammanträder
nästa gång måndagen den 24 februari

Vill du veta mer om utställningen Flicka?

Allmänheten är välkommen som åhörare

Läs på FN-förbundets webbplats www.fn.se

Fullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare. Tid och plats meddelar vi på nordanstig.se

Bergsjö bibliotek
Hundskinnsvägen 1 i Bergsjö

Allmänhetens frågestund

Öppettider

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.

Måndag, tisdag och torsdag kl 11-15 och 17.30-19.30
Onsdag kl 11-15, Fredag kl 11-13

Kontakta gärna biblioteket!
Bergsjö bibliotek telefon 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Hit skickar du din fråga:
Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56, 820 70 Bergsjö.
Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södravägen 14
i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se

Vill du veta mer?
Läs på nordanstig.se/politik
Eller kontakta kommunsekreterare Eva Engström
på telefon 0652-361 03

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00
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