Upprop till alla Nordanstigsbor

Kommuninformation

- Vi behöver Gode män
Vi behöver flera Gode män. Ensamkommande barn som
flyr från krig och förtryck behöver dig. Du som har hjärtat
på rätta stället och kan göra en samhällsinsats, läs vidare!

Vem kan bli God man och är det svårt?
Alla som är ärliga och som inte finns i brottsregistret kan
bli God man. Det är ett viktigt arbete som det inte kan
slarvas med, men för övrigt är det inte svårt. Vi erbjuder
både en informationskväll och en webbutbildning.
Läget är akut och vi vädjar till dig som vill känna att du
gör en viktig insats att höra av dig!

Är du intresserad och vill veta mer?
Carin Walldin, vice ordförande överförmyndarnämnden
070-573 43 55
Yvonne Kardell, styrelseledamot
070-595 56 05

På gång på biblioteken
Julsaker från förr
Bergsjö bibliotek
23 november-8 januari
Utställning med äldre julpynt.

nordanstig.se/godman

Föreläsning om Joe Hill

Kommunfullmäktige
sammanträder
Måndagen den 7 december 2015 kl 18.00
Ärendelistan finns på kommunens bibliotek, på vår webbplats nordanstig.se/politik och anslagen på kommunkontorets anslagstavla.

Allmänhetens frågestund
Allmänheten kan ställa frågor till fullmäktige. Om du har
en fråga till kommunfullmäktige ska du skicka in den
senast fem dagar före ett sammanträde. Du kommer
att få ditt svar muntligt på sammanträdet.

Bergsjö bibliotek torsdagen den
3 december klockan 18.30
Välkommen till Länsmuseet
Gävleborgs föreläsning om
Gävlesonen som blev en amerikansk legend. I november 2015
är det precis hundra år sedan
han avrättades för mord i
Salt Lake City, Utah. Varför hyllade tiotusentals arbetare
Joe Hill som en äkta martyr och hjälte? Vilken roll spelade
Hills bakgrund i hans väg till berömmelse?
Fri entré.

Sagostund med dans

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

Bergsjö bibliotek lördagen den 5 december klockan 10.00
Kom och lyssna på ”Ingrid och Ivar firar jul” och se
dansare från Bergsjö dansstudio ge liv åt sagan.
Efter sagan kan alla som vill göra julkort och tomtar.

Allmänheten är välkommen som åhörare

Har du frågor om biblioteken?

Fullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare till Kulturhuset Bergsjögården på
Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kontakta Bergsjö bibliotek på telefon 0652-362 00

Hit skickar du din fråga:

nordanstig.se/bibliotek

Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde, så du kan titta och
lyssna på ledamöterna och vilka beslut som tas. Du kan
också se sammanträden i efterhand på
nordanstig.se/webbkf

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

Stort tack
till alla som besökte oss under
öppet hus på kommunkontoret
den 7 november!
Vinnarna i tipsrundan har vi
meddelat per telefon.

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

