Din brödpåse kan bli någons stövlar
Visste du att om alla Sveriges
hushåll skulle återvinna ytterligare
en plastförpackning varje månad,
skulle utsläppen kunna minska
med 3 600 ton koldioxid per år?
Det motsvarar utsläppen från
1 200 bensindrivna bilar varje år!
Ketchupflaskor kan återvinnas till
nya bildelar, brödpåsar bli stövlar.
Kapsyler kan bli järnvägsräls och
din gamla soffa blir som ny för
någon annan.

Våra återvinningscentraler
På Homons och Hasselas återvinningscentraler tar vi hand
om ditt hushållsavfall, det ingår i renhållningstaxan. På
Homons ÅVC kan du dessutom lämna in gamla möbler,
kläder, husgeråd och textilier för återbruk. Vi samarbetar
med Kalahari, Röda Korset och Vision af Enghsgården,
som får hämta de saker du lämnat in. Gammalt för dig
blir nytt för någon annan!
Hassela Återvinningscentral har öppet tisdagar kl. 16–19.
Homons Återvinningscentral har öppet
måndag 12.00–18.00
tisdag
12.00–15.45
onsdag 12.00–15.45
torsdag 12.00–18.00
fredag 8.00–12.00
lördag 9.00–13.00 första lördagen varje månad
söndag stängt.
Stängt alla helgdagar samt påsk-, midsommar-, jul- och
nyårsafton.

Återvinningsstationer på alla orter
På återvinningsstationerna, som finns på alla orter i
kommunen, kan du källsortera dina förpackningar och
tidningar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen,
FTI, som sköter, städar och snöröjer återvinningsstationerna.

Vill du veta mer?
Ring kundtjänst Avfall & återvinning
0652- 361 75
nordanstig.se/aterbruk

Kommuninformation

På gång på biblioteken

Sagostund med dans
Bergsjö bibliotek lördagen 10 december klockan 10.00.
Kom och lyssna på en saga om julen och se dansare från
Bergsjö dansstudio ge liv åt sagan. Efter sagan kan alla
som vill, pyssla och låna böcker.

Tryckfrihetsförordningen ﬁrar 250 år
Utställning Bergsjö bibliotek 28 november – 5 januari.
1766 års tryckfrihetsförordning är nu 250 år. Biblioteket
visar en mindre utställning med information om hur tryckfrihetsförordningen kom till och hur den har förändrats.

Har du frågor kontakta
Bergsjö bibliotek telefon 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 12 december 2016 kl. 18.00
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet på kommunens bibliotek, vår webbplats
nordanstig.se/politik och 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

latgammaltblinytt.nu

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

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till
Kulturhuset Bergsjögården, 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
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