Kommuninformation

Prova på-aktiviteter på föreningsdag

Kom och hjälp oss i sommar!
Vi är i full gång med planeringen av feriearbete inför sommaren! Ansökningstiden kommer att vara 1 mars till och
med 31 mars 2018.
Mer information hittar du på vår webbplats.
Det går också bra att ringa våra arbetsmarknadshandläggare: Susanne Juuso Long 0652-363 39
Christina (Thina) Wallin 0652-360 22
Pär Karlsson 0652-360 24
nordanstig.se/feriearbete

Släng allt ditt fett på rätt sätt!
Matfett är ett stort bekymmer för vattenreningen och
orsakar onödiga skador på vattenledningarna. Nu är det
dags att sluta mata fettmonstret i avloppet och istället
lämna in matfett för återvinning.
Gör så här:
Små mängder: Torka ur stekpannan med en bit hushållspapper och kasta i ditt sopkärl.
Större mängder: Fett eller olja efter stekning och fritering
hälls upp i en PET-flaska, skruva på korken och lämna
det i en tunna med
fettmonstret på. Tunnan finns bland annat
på våra återvinningscentraler.
Hämta din egen tratt!
Miljötratten skruvas
på en PET-flaska och
när flaskan är full
slänger du den i tunnan för fettinsamling.
Glöm inte att skruva
på korken först. På det
sättet kan vi återvinna
ditt matfett.
Trattarna finns att hämta på Homons återvinningscentral
och i kommunhusets reception.

Lördagen den 17 februari 2018
Föreningar i Nordanstig och Nordanstigs kommun anordnar i samarbete med Gävleborgs idrottsförbund en
föreningsdag med möjlighet att prova på olika aktiviteter. Föreningarna finns på plats för att visa upp sina
verksamheter.
Boka in dagen i din kalender! Mer info kommer längre
fram om dagens innehåll. Vi finns på Gnarpsviljan.

Frågor eller idéer kring föreningsdagen?
Kontakta Andreas Mossnelid, fritidskonsulent.
andreas.mossnelid@nordanstig.se
070-578 31 40

Hör Tobias Rawets skakande historia
Tobias Rawet är en av få i dag levande personer som
överlevde Förintelsen. Han reser nu
runt med sin berättelse. Efter hans
föreläsning inför Nordanstigs skolpersonal i augusti, har många efterfrågat en kvällsföreläsning öppen
för allmänheten.
Nu är det klart att Tobias Rawet
återvänder till Bergsjö för att berätta sin skakande historia.
Missa inte detta tillfälle.
Alla är välkomna!
Måndag 22 januari 2018 kl. 18.30
Kulturhuset Bergsjögården
Entré 50 kronor
Behållningen går till Föreningen Förintelsens överlevande
och arbetet mot antisemitism.

Pssst… Du kommer väl ihåg att
fotografera Nordanstigsmotiv till
nästa års miljöalmanacka!?
Vi behöver bilder från alla årstider.
Skicka dem till anna.hesselgrenheijbel@nordanstig.se

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun
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