Kommuninformation

Inbjudan till seniorer

Balansera mera fredag 6 oktober 2017
Balansera mera är en nationell kampanj som samordnas
av Socialstyrelsen 2–8 oktober. Årets teman är mat,
motion och mediciner. Inför kampanjen samverkar vi i
Nordanstig med bland andra Kommunala pensionärsrådet, BRÅ- och folkhälsorådet, Handikapprådet, externa
utförare och Norrhälsinge räddningstjänst.

Kulturhuset Bergsjögården
Fredag 6 oktober klockan 10.00–14.00

Under dagen kan du
- prova på boule
- testa din balans
- sjunga allsång
- lyssna på föreläsningar om mat, motion och mediciner
- ta del av information från alla utställare
- prova på den uppskattade BikeAround-cykeln
- mingla med lokala pensionärs- och handikappföreningar
- gå tipsrunda med chans att vinna fina priser!
Provsmakningsbuffé med nyttiga mellanmål och soppor
för 40 kronor. Pensionärsföreningarna bjuder på kaffe.

Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 2 oktober 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

Detaljerat program för dagen kommer i nästa annons!

Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
dem i efterhand på nordanstig.se/webbkf

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Ring Christin Hübenette, folkhälsosamordnare
0652-362 14

Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03

nordanstig.se/balanseramera

nordanstig.se/politik

Följ oss på Facebook och Instagram

Vill du bli språkvän?

facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

Flera nyanlända personer vill ha kontakt med
språkvänner för möjlighet att prata svenska i vardagen.

Intresserad?
Kontakta Marika Engberg på flyktingenheten
0652-363 37, 070-218 49 52
marika.engberg@nordanstig.se
nordanstig.se/språkvän
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Inbjudan till företagare i Nordanstigs kommun

Hur kan företagsklimatet bli bättre?
I samarbete med Nordanstigs företagarförening och Svenskt Näringsliv bjuder
vi in till dialog om företagsklimatet i Nordanstig. Dialogmötet är en del i
genomförandet av Hållbar tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun.

När: Torsdag 5 oktober klockan 13.00–18.00
Var: Kulturhuset Bergsjögården

Program

Under dagen medverkar

Hållbar tillväxtstrategi för Nordanstig

Företagare i Nordanstigs kommun

Presentation och nuläge

Företagsklimatet 2017 i Nordanstig
Eftermiddagskaffe

Svenskt Näringsliv
Lotta Petterson och Christer Östlund

Nordanstigs Företagarförening
Per-Ola Wadin

Så kan företagsklimatet förbättras

Nordanstigs kommun

Dialog mellan företagarna, kommunen
och Svenskt Näringsliv

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C)
Kommunchef Fredrik Pahlberg
Näringslivsutvecklare Ingeli Gagner

Prioriteringar
Gemensam diskussion

Summering av dagen

Anmäl dig senast måndag 2 oktober

Mingel och lättare tilltugg

Anmäl dig genom att ringa, skicka ett mejl eller SMS till
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare
070-392 12 60
ingeli.gagner@nordanstig.se

Välkommen!
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