Kommuninformation
Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 4 september 2017 kl. 18.00
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet. Den finns på kommunens bibliotek och på
vår webbplats nordanstig.se/politik. Den finns också
anslagen på kommunhusets anslagstavla.
Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in din
fråga senast fem dagar innan sammanträdet. 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
dem i efterhand på nordanstig.se/webbkf

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

Tyck till om Nordanstig!
Känner du dig trygg i Nordanstig och får du den service
du vill ha? Och vad tycker du om till exempel skolan,
renhållningen eller omsorgen?
Statistiska centralbyrån skickar på kommunens uppdrag i
år en medborgarundersökning till 800 slumpvis utvalda
invånare i vår kommun. Enkäten landar i brevlådorna
under första veckan i september.
Är du en av dem som får medborgarenkäten? I så fall vill
vi veta vad du är nöjd med och vad du tycker kan bli
bättre. Dina synpunkter är viktiga och ger dig möjlighet
att påverka servicen i kommunen.
Du kan välja att svara antingen på pappersenkäten du
får hemskickad eller på webben där den också finns på
engelska, finska och spanska. Oavsett hur du svarar är
du anonym.
Resultatet kommer att sammanställas under hösten och
presenteras på kommunens webbplats.
Ta chansen att påverka – din medverkan är viktig!

Visa upp ditt smultronställe

Har du frågor om medborgarundersökningen?

Var med i fototävlingen och
visa ditt smultronställe i
Nordanstig.
De tretton vinnande bidragen
publiceras i Miljöalmanackan
2018.

Kontakta Mats Widoff,
kvalitéts- och utvecklingschef
0652-361 73
mats.widoff@nordanstig.se

Vi vill ha bilder från alla årstider!

Vi behöver bilderna senast 1 oktober 2017
Anna Heijbel, teknik– och miljöhandläggare
0652-362 84
anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se
nordanstig.se/miljöalmanacka
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