Hämtning av grovsopor 2016

Kommuninformation

Vi hämtar grovsopor vid fastighet 6 gånger/år och vid fritidshus
tre gånger/år. Hämtning av miljöfarligt avfall kommer att ske
under våren och hösten, vi återkommer med information om
datum och tider senare i vår.

Det här räknas som grovsopor
Större föremål från hushållet som exempelvis möbler, porslin,
skidor, madrasser och tavlor. Byggavfall, bildelar eller farligt
avfall räknas inte som grovsopor.

Det här räknas som grovsopor metall, kyl och frys
Spisar, kylskåp, frysboxar, cyklar, tv, hemelektronik och mindre
metallskrot.
Om du vill lämna grovsopor ringer du och anmäler det till
Sita AB på 0650-542 090. Sätt ut grovsoporna senast kvällen
före hämtningsveckans början. Max 2 m3 per kund och tillfälle.
Sista anmälningsdag
Hämtas
8 februari
under vecka 7
11 april (fritidshus)
under vecka 16
13 juni (fritidshus)
under vecka 25
8 augusti (fritidshus)
under vecka 33
10 oktober
under vecka 42
5 december
under vecka 50
För lämning av metall, kyl, frys och tv
Sista anmälningsdag
Hämtas
8 februari
under vecka 8
11 april (fritidshus)
under vecka 17
13 juni (fritidshus)
under vecka 26
8 augusti (fritidshus)
under vecka 34
10 oktober
under vecka 43
5 december
under vecka 51
Du kan också lämna direkt på Homons återvinningscentral
i Jättendal som har öppet måndag-fredag 12.00-15.45 och
kvällsöppet torsdagar fram till 18.45. Här kan du exempelvis
lämna in möbler, husgeråd och textilier för återbruk. Genom
samarbetet med lokala organisationer kan andra få glädje av dina
gamla saker. Återbruk skapar inget avfall och är det bästa för
miljön!
Återvinningscentralen i Hassela har öppet tisdagar 16.00-19.00

Vi bjuder in till Okej-grupper
för barn 9-13 år tillsammans med
föräldrar eller annan vuxen
Många familjer har det idag jobbigt av olika anledningar.
Det kan till exempel vara på grund av missbruk, psykisk
ohälsa, ekonomiska problem, skilsmässa eller våld i
familjen. Gemensamt för barnen i utsatta familjer är att de
ofta tror att de är ensamma om sina tankar, känslor och
upplevelser. Att träffa andra barn och familjer i liknande
situationer gör då stor skillnad.
I Okej-gruppen träffas vi en kväll i veckan under sju veckor
med start tisdagen den 2 februari 17.30-19.30. Vi träffas
och fikar tillsammans och delar sen in oss i grupper.
Vi håller till på Familjecentralen i Bergsjö, ingång mittemot
OK/Q8. Det kostar inget att delta.

Anmäl dig senast fredagen den 29 januari
Kenneth Larsson, familjebehandlare 070-346 25 53
kenneth.larsson@nordanstig.se
Isak Hagberg, behandlare öppenvården 070-324 03 79
isak.hagberg@nordanstig.se

nordanstig.se/okej

Utställningen Slumpens skönhet
Bergsjö bibliotek
18 januari – 12 februari

Här får du mer information
Kundtjänst 0652-361 75, 131 60 eller 361 84
avfall@nordanstig.se

Säregna, vackra mönster och
strukturer som fångats på bild av
Göran Thybäck.

nordanstig.se/avfall

Här får du mer information

Klimatmässa i samband med Earth Hour
Lördagen den 19 mars är det dags för världens största klimatmanifestation Earth Hour. I Nordanstig kommer vi att uppmärksamma det genom att bjuda in till en mässa och konsert
med miljö och klimat som tema.

Vill du som företagare medverka på klimatmässan?
Mässan håller vi på Kulturhuset Bergsjögården där företagare
och föreningar i kommunen ges möjlighet att marknadsföra sitt
miljöarbete och sälja produkter med miljöanknytning.
Kontakta Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare
0652-362 10
eva-lena.berglin@nordanstig.se

Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

nordanstig.se/bibliotek

Tack
till alla er som hörsammade vår vädjan om Gode män för
ensamkommande barn! Behovet är fortfarande stort så tveka
inte att höra av dig om du är intresserad av att bli God man.
Vi är tacksamma och glada över din insats!

Kontakta oss om du vill veta mera
Carin Walldin, vice ordförande överförmyndarnämnden
070-573 43 55
Yvonne Kardell, styrelseledamot
070-595 56 05

nordanstig.se/godman
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