Företagare i Nordanstig

Informationsträff om PRAO

Kommuninformation

Du som företagare i Nordanstig eller ansvarig för en
kommunal verksamhet — välkommen till en informationsträff om årets PRAO, praktisk arbetslivsorientering, för
elever i årskurs 8 och 9.
Bergsjö skola, matsalen
torsdagen den 10 november kl 19.00
För att ge våra ungdomar möjligheten att se kopplingen
mellan skola och arbetsliv på ett tydligt och konkret sätt,
samverkar vi med företagare genom att ha PRAO-elever i
både privat och offentlig sektor.
PRAO-perioden pågår under hela läsåret och avslutas med
skol– arbetslivsmässan den 20 maj 2017.

Samråd inför utrivning av dammar

Vill du veta mer om PRAO?

Kallelse till samråd kommer även att skickas ut genom
brev till berörda markägare.

Kontakta Monika Westin, PRAO-samordnare
070-592 51 08, westinmonika@gmail.com
Eva Klang, rektor
073-270 66 37, eva.klang@nordanstig.se

Under november kommer samråd hållas inför planerna
på utrivning av regleringsdammarna vid Grännsjön och
Lunnsjön, samt dammarna vid Milsbro och Gällsta
kraftverk i Gnarpsån. Mer information om samrådsmötena kommer att annonseras ut i Hudiksvalls Tidning.

Har du frågor?
Ring Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare
0652-361 12
nordanstig.se/dammar

På gång på biblioteken

Det spökar på läslovet
— spökhistorier för alla över 7 år
Harmångers bibliotek måndag 31 oktober kl. 15.00
Bergsjö bibliotek tisdag 1 november kl. 16.00
Gnarps bibliotek onsdag 2 november kl. 15.00
Hassela bibliotek torsdag 3 november kl. 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 7 november 2016 kl. 18.00

Bildvisning av Naturskyddsföreningen

Ärendelistan kan du ta del av ca en vecka innan
sammanträdet på kommunens bibliotek, vår webbplats
nordanstig.se/politik och anslagen på kommunkontorets
anslagstavla.

Harmångers bibliotek torsdag 3 november kl. 19.00

Allmänhetens frågestund

Under veckan kan du pyssla hemska saker, tävla om
böcker och leta efter monster på alla våra bibliotek.

Boktipsarkväll med ﬁka
Bibliotekarie Lena Gräntz presenterar böcker för
intresserade vuxna.
Bergsjö bibliotek måndag 14 november kl. 18.00
Gnarps bibliotek tisdag 15 november kl. 18.00

Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in din
fråga senast fem dagar före ett sammanträde. 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

Har du frågor?

Allmänheten är välkommen som åhörare

Kontakta Bergsjö bibliotek 0652-362 00

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till
Kulturhuset Bergsjögården, Södra Vägen 4 i Bergsjö.

nordanstig.se/bibliotek

Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf

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

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

