Kommuninformation
Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 24 februari kl 18
Allmänheten är välkommen som åhörare
Fullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare till fullmäktigesalen i gamla kommunhuset på Backvägen 1 i Harmånger.

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.
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

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

Aktiviteter på Anhörigcenter

Upphandlingsseminarium för
företagare i Nordanstig
Tisdagen den 18 februari kl 12–15
på Bergsjö Hotell
Du som företagare är välkommen att delta tillsammans
med representanter från Inköp Gävleborg, Nordanstigs
kommun och Nordanstigs Bostäder. Vi diskuterar bland
annat våra roller, SKALL-krav och ramavtal.
Vi bjuder på lunch.

Välkommen med din anmälan!
Det finns 25 platser och det är först till kvarn som gäller.
Senast 14 februari vill vi ha din anmälan och du skickar
den till:
Barbro Björklund, näringslivssekreterare
barbro.bjorklund@nordanstig.se Telefon 0652-360 16
eller Anders Nordén, näringslivschef
anders.norden@nordanstig.se Telefon 0652-360 19

På Anhörigcenter kan du träffa anhörigsamordnaren för att
få råd och information om du hjälper eller stödjer någon
närstående. Du kan också få ditt blodtryck kontrollerat.

Anders Wimo föreläser om demenssjukdomar
Torsdagen den 13 februari klockan 13-14 berättar professorn och familjeläkaren Anders Wimo om demenssjukdomar. Fika till självkostnadspris.

Caféverksamhet

Utställningar på våra bibliotek

Varje torsdag eftermiddag klockan 13-15 har vi caféverksamhet i samarbete med Röda Korset. Då kan du träffa
andra i samma situation och prata över en kopp kaffe eller
sitta i massagefåtöljen och slappna av.

Vikingar på Gnarps bibliotek

Lättgympa
Varje måndag klockan 10-11.
Både damer och herrar är välkomna!

Hitta hit!
Bållehuset, Bållebergsvägen 5B i Bergsjö.
Eller ring anhörigsamordnare Laila Jonsson 0652-361 48

Eleverna i år 4 på Gnarps skola har skapat en modell av
en vikingaby med vikingadockor. De har också skrivit
och ritat om vikingarnas sätt att leva. Allt detta har
blivit en utställning som visas på Gnarps bibliotek till
och med torsdagen den 13 mars.

Näver på Hassela bibliotek
Näver - ett urgammalt material till användbara föremål.
Olle Johnson ställer ut delar av sin näversamling på
Hassela bibliotek. Både föremål och tekniker visas.
Utställningen pågår till och med måndagen den 31 mars.

Hitta hit!
Hassela bibliotek; Hasselagården vid Coop
Telefon 0652-404 00
Gnarps bibliotek; finns på Gnarps skola
Telefon 0652-205 70
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