Kommuninformation

Klipp ut och spara!

Tips till dig som konsument!
- Vid kontakt med telefonförsäljare är enklaste sättet att
undvika oönskade avtal att tacka nej och lägga på luren.
- För att slippa telefonförsäljare kan du spärra din telefon
genom att kontakta NIX på 077-228 00 00
- Hallå konsument är konsumentverkets upplysningstjänst.
De hjälper till med frågor om köp, avtal, reklamationer
och hållbara val. Du når dem vardagar 9.00-17.00 på
0771-525 525. Du kan även besöka deras webbplats
hallakonsument.se

Behöver du konsumentvägledning?
Kontakta Christin Hübenette, konsumentvägledare
0652-362 14 (telefontid måndag- torsdag 9.00-11.00)
konsument@nordanstig.se
nordanstig.se/konsument

Klimatmässa och konsert
- i samband med Earth Hour 2016
Lördagen den 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 är det
dags för Earth Hour - världens största miljömanifestation
som arrangeras av WWF. I Nordanstig kommer vi att uppmärksamma det genom att bjuda in till en mässa och
konsert med klimatet som tema.

Klimatmässa på Kulturhuset Bergsjögården
På eftermiddagen den 19 mars är du
välkommen till Kulturhuset Bergsjögården på
klimatmässa. Där kommer företagare och föreningar i kommunen få möjlighet att marknadsföra sitt miljöarbete och sälja produkter med
miljöanknytning.

Klimatkonsert i Bergsjö kyrka
Efter mässan tågar vi tillsammans med facklor
till kyrkan i Bergsjö där Lotta Lindgren, Tua
Eurén, Simon Garefors och Erik Käck bjuder på
sång och musik i en ljusupplyst kyrka.
Du kommer att få närmre information i senare
nummer av Nordanstigarn och på vår webbplats
nordanstig.se

Vill du som företagare eller förening medverka på
klimatmässan eller få mer information?
Kontakta Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare
0652-362 10
eva-lena.berglin@nordanstig.se

Öppettider under jul och nyår
- kommunkontoret och socialkontoret
Julafton och juldagen
nyårsafton och nyårsdagen
trettondagsafton den 5 januari
trettondagen den 6 januari

stängt
stängt
7.30-13.00
stängt

När socialkontoret är stängt kan du ringa till
socialjouren på 026-100 225. Om du behöver anmäla akut
när socialtjänsten och socialjouren har stängt så kan du
ringa polisen på 114 14.

På gång på biblioteken
Ändrade öppettider under jul och nyår
Bergsjö bibliotek
Julafton och juldagen
nyårsafton och nyårsdagen
trettondagsafton den 5 januari
trettondagen den 6 januari
Gnarps bibliotek
Julafton, nyårsafton och
trettondagsafton
Harmångers bibliotek
Julafton och nyårsafton
trettondagsafton den 5 januari
Hassela bibliotek
Onsdagen den 23 december
trettondagen den 6 januari

stängt
stängt
11.00-13.00
stängt
stängt
stängt
11.00-13.00
stängt
stängt.

Övriga vardagar gäller ordinarie öppettider.

Pyssla på jullovet
Under hela jullovet 21 december8 januari kan du göra bokmärken,
rita bilder eller vika tomtar på alla
våra bibliotek.
Fredagen den 8 januari 11-13
kan du få hjälp att göra bokmärken
eller lära dig göra ett armband av
gummiband på Bergsjö bibliotek.

Har du frågor?
Kontakta Bergsjö bibliotek 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek
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