Anslagstavlan
Social service

Övrigt

ÄLDREOMSORGEN VECKA 45
FJÄLLSOL

MILJÖPRIS 2017

Tis 14.30 Sittgympa
Ons 12-16 tidningsläsning + spel
Tors FM tidningsläsning + EM Godisbingo
Fre 14.30 FILM

HEDEGÅRDEN
Måndag kl.10 Högläsning
Tisdag kl.11 Sångstund på Loftet
Kl.13.30 Andakt och kaffestund
Onsdag kl.10.30 Sångstund med Siw och Marie
Torsdag kl.10 Högläsning
Fredag kl.10-12 Bingo
Kl.11 Kaffestund

FJÄLLGLIMTEN
Måndag kl. 10 Bingo
Kl.11 Kaffestund, Sångstund
Torsdag kl.10 Jakkolospel
Kl.11 Kaffestund, Må bra stund

Övrigt
NU FINNS HÄRJEDALENS
BIBLIOTEK PÅ SOCIALA MEDIER.
Instagram: bibliotekherjedalen
Facebook: härjedalens bibliotek

Miljö- och byggnämnden utdelar årligen ett miljöpris om 10 000 kr för särskilt värdefulla insatser
inom miljöområdet. Priset kan utdelas till enskild person, grupp eller organisation. Pristagaren
skall antingen vara kommuninvånare eller genom sin verksamhet ha anknytning till kommunen.
Priset kan endast erhållas en gång och kan inte sökas.
Förslag till miljöpristagare, med motivering, ska vara miljö- och byggnämnden, Medborgarhuset,
842 80 Sveg, eller kommun@herjedalen.se tillhanda senast den 1 december 2017. Märk brevet
eller e-posten ”Miljöpris”.
Miljö- och byggnämnden

TILLGÄNGLIGHETSPRISET 2017
Nomineringar med motivering ska vara
inlämnade till kommunkansliet med adress
Härjedalens kommun, Kommunkansliet,
842 80 Sveg eller kommun@herjedalen.
se senast den 15 november 2017. Märk
brevet/e-posten ”Tillgänglighetspris”.
Se mera om tillgänglighetspriset på
herjedalen.se

INFO OM BESÖK HOS ÖVERFÖRMYNDARENS HANDLÄGGARE
P.g.a. arbetsbelastning har vi fr.o.m. nu ej
möjlighet att ta emot spontanbesök.
Ev besökare ombeds att boka tid under våra
telefontider, kontakta oss via epost eller
lämna meddelande i växeln så tar vi kontakt.

Härjedalens kommun | 0680-161 00 | www.herjedalen.se

INFÖR VINTERN NÄR SNÖ
OCH HALKA KOMMER
För att snöröjningsfordonen ska kunna
utföra sitt jobb är det bra om du som
fastighet-sägare tar bort grenar och
kvistar som sticker ut över gågator/gata!
När halkan kommer finns de sand att
hämta vid kommunförråden i Sveg,
Hede, Ytterhogdal och i Funäsdalen. Även
vid brandstationen i Lofsdalen och vid
Glötegården i Glöte. Max 2 hinkar vid
varje hämtningstillfälle!
Mer info: herjedalen.se/kommunalservice/
gatorvagarochparker/vintervaghallning
Samhällsbyggnadsförvaltningen

