Kommuninformation
Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 12 februari 2018 kl. 18.00
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet. Den finns på kommunens bibliotek, på
vår webbplats nordanstig.se/politik och på vår digitala
anslagstavla, nordanstig.se/anslagstavla
Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in
din fråga senast fem dagar innan sammanträdet. Du får
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

Allmänheten är välkommen
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till Kulturhuset Bergsjögården
på Södra Vägen 4 i Bergsjö.
Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
dem i efterhand på nordanstig.se/webbkf

Vill du veta mer?
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03
nordanstig.se/politik

Hjälp oss bevara värdefulla byggnader!
Nu inventerar plan- och byggkontoret fastigheter med
högt bevarandevärde i kommunen. Vi söker byggnader
och fastigheter uppförda i början av 1900-talet eller tidigare och som bör bevaras för framtiden.
Tipsa oss, gärna med adress eller fastighetsbeteckning. Vi
kommer och fotograferar och dokumenterar.
Tips eller frågor:
bengt-ola.olsson@nordanstig.se
niklas.lindberg@nordanstig.se
072-4544113 (telefontid 8–12)

Föreningar – hög tid att söka bidrag
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Lokalt aktivitetsstöd 1 juli – 31 december 2017.
Ansök senast söndagen den 25 februari 2018.
Hyresbidrag för kommande hyreskostnader enligt avtal
eller tillfälliga hyreskostnader för det gångna året.
Ansök senast torsdagen den 1 mars 2018.
Drift- och underhållsbidrag för kostnader gällande egna
lokaler och anläggningar under det senaste räkenskapsåret. Ansök senast torsdagen den 1 mars 2018.

Alla ideella och ekonomiska föreningar
Projekt- och Visionsbidrag för projekt och investeringar.
Ansök senast torsdagen den 15 mars 2018.

Bidrag sökbara under hela året
Kommunstyrelsens spontankassa upp till 25 000 kronor.
Bidrag till ledarutbildningar, 5 000 kronor per deltagare.
Mer information och ansökningsblanketter
hittar du på nordanstig.se/föreningsbidrag
För frågor kontakta Monica Enros, handläggare
0652-361 57, monica.enros@nordanstig.se

Förintelsens minnesdag
Utställning på våra bibliotek
29 januari – 23 februari
Vi uppmärksammar Förintelsens
minnesdag med utställningen
”Aldrig mer! Om folkmord”.
Utställningen är producerad av
Forum för levande historia.
Har du frågor?
Bergsjö bibliotek 0652-362 00

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!

Det ﬁnns en aktivitet som passar dig
I kommunen finns ett 100-tal föreningar. Några av dem
visar upp sig på vår föreningsdag den 17 februari. Vi
vill med dagen visa den bredd som finns i föreningsverksamheten. Vi håller till i och ikring Gnarpsviljan.
Kom och prova på och hitta en aktivitet som passar
just dig! Fika och lättare rätter finns att köpa.
Gnarpsviljan
17 februari klockan 10–17
Har du frågor?
Andreas Mossnelid, fritidskonsulent
070-578 31 40, andreas.mossnelid@nordanstig.se
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