Kommuninformation
Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 6 februari 2017 kl. 18.00
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet på kommunens bibliotek, vår webbplats
nordanstig.se/politik. Den finns också anslagen på
kommunkontorets anslagstavla.
Allmänhetens frågestund
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

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
sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf

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

Prenumerera på nyheter
Håll dig uppdaterad om vad som publiceras på vår webbplats genom att prenumerera. Du får då ett mejl med en
länk till sidan som uppdaterats med ny information.
Du kan själv välja om du vill prenumerera på alla eller
bara vissa nyheter och du kan när som helst ändra eller
avsluta din prenumeration.
nordanstig.se/prenumerera

Cope hjälper dig styra upp vardagen
Cope, Community Parent Education Program, vänder sig
till dig som vill ha stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med ditt barn.
Utbildningen är gratis och föräldrar som har barn i
åldrarna 3–12 år och bor i Nordanstig är välkomna.

Tisdagar kl. 18–20 på Familjecentralen i Harmånger
Vi träffas åtta tisdagar med start tisdagen den 31 januari.

Vill du jobba i sommar?
Vi är i full gång med planering
av feriearbete för skolungdomar inför sommaren 2017!
Ansökningstiden kommer att vara 1 – 31 mars 2017.

Vill du veta mer?
Läs mer på webben eller ring
Susanne Juuso Long, arbetsmarknadshandläggare
0652-363 39
Thina Wallin, arbetsmarknadshandläggare
0652-360 22
nordanstig.se/feriearbete

Anmäl dig senast fredagen den 27 januari
Kajsa Westergren, familjebehandlare
072-707 73 49
kajsa.westergren@nordanstig.se
Kenneth Larsson, familjebehandlare
070-346 25 53
kenneth.larsson@nordanstig.se
nordanstig.se/cope

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

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

