Kommuninformation
Klipp ut och spara!

Hämtning av miljöfarligt avfall
Under veckorna 18 och 36, 2 - 4 maj och 5 - 7 september
kommer en lastbil att åka runt i kommunen och samla in
miljöfarligt avfall. Det kan exempelvis vara överbliven
färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel, syror, bilbatterier,
febertermometrar, spilloljor, lågenergilampor och
kvicksilver.
Avfallet ska överlämnas direkt till chauffören och får inte
lämnas utan tillsyn.
Måndag 2 maj och 5 september
Strömsbruk, korsningen Hudiksvall-Stocka
Harmånger, motellet
Ilsbo, före detta ICA
Tisdag 3 maj och 6 september
Mellanfjärden, Hammars Livs
Jättendal, brandstationen
Gnarp, skolans parkering
Onsdag 4 maj och 7 september
Bergsjö, ICA
Älgered, före detta skolan
Ede, före detta pizzerian
Hassela, skolan

Skräpdag med invigning på
Homons ÅVC lördag 23 april
Vi avslutar Håll Sverige Rent-veckan i Nordanstig med
en skräpdag på Homons Återvinningscentral. Vi passar
samtidigt på att inviga vår nya personalbyggnad!

16.30-17.00
17.15-17.45
18.15-18.45

Under dagen bjuder vi på fika och aktiviteter för både
stora och små och du kommer kunna slänga skräp
mellan klockan 10-14. Vi återkommer med program i
nästa nummer av Nordanstigarn och på vår webbplats.

16.30-16.45
17.00-17.15
17.30-18.00

Var med och håll Nordanstig rent!

16.30-17.00
17.15-17.30
17.45-18.00
18.15-18.30

Om du vill lämna direkt på Homons Återvinningscentral så
har vi öppet måndag till fredag 12.00-15.45 samt torsdag
kväll 16.00-18.45. Återvinningscentralen i Hassela har
öppet på tisdagar 16.00-19.00.

Vi deltar under våren i Håll Sverige Rents kampanj mot
nedskräpning. Du som vill delta kan läsa mer om hur det
går till och anmäla dig på
nordanstig.se/hallsverigerent

Vill du veta mer?
Ring Anna Heijbel, teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84

Beställning av slamtömning av slutna tankar
kan du göra på vår webbplats
Vi anlitar Suez Hudiksvall (tidigare Sita) som entreprenör
för slamtömning av enskilda brunnar och slutna tankar.
Tömning av brunnar sker vanligen schemalagt en gång per
år, mindre brunnar två gånger per år.
Tömning av slutna tankar beställs alltid. Beställningen kan
du göra på vår webbplats genom att fylla i ett formulär.
Extra tömning av brunnen går också att beställa genom
samma formulär.
nordanstig.se/slam

Har du frågor?
Kundtjänst 0652-361 75, 0652-131 60 eller 0652-361 84
avfall@nordanstig.se
Suez kundtjänst 0650-542 090 (frågor om ej tömda kärl)

Informationsmöte för dig
som har projektidéer
Torsdagen den 21 april kl 18.00
på Godtemplarhuset i Jättendal
Utveckling Hälsingebygden vill träffa företagare,
privatpersoner och föreningar med projektidéer.
Tommy Swahn från Utveckling Hälsingebygden och
representanter från Local Action Group informerar
om hur idéerna kan finansieras och förverkligas genom
Leaderstöd.

Har du frågor?
Kontakta Tommy Swahn, Leader Hälsingebygden
070-180 38 86
leaderhalsingebygden.se
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