Kommuninformation
På gång på biblioteken
Fotoutställningen Vattenhål
24 februari - 21 mars Bergsjö bibliotek
En fotoutställning av Aina Hånell-Hansson på Bergsjö
bibliotek.

Släktforskarhjälp
Torsdag 27 februari kl 17.30-19.30 Bergsjö bibliotek
Forskarföreningen Nordanstigs bygd- och släktband bjuder
in till forskarhjälp och servicekväll på biblioteket i Bergsjö.
Alla som är intresserade av släktforskning är välkomna!

Vikingar på Gnarps bibliotek
Elevutställning om vikingar.
Visas till och med torsdagen den 13 mars.

Näver på Hassela bibliotek

Se hit ungdomar!
Du som är mellan 13-25 år och bor i Nordanstigs kommun har möjlighet att söka kommunstyrelsens bidrag för
ungdomsinitiativ! Du kan ansöka om upp till 15 000
kronor. För att du ska få bidrag ska din idé vara drogfri
och öppen för alla.
Passa på att söka bidrag inför sportlovet!

Vill du ansöka eller undrar du något?

Olle Johnson ställer ut delar av sin näversamling.
Visas till och med måndagen den 31 mars.

Ring eller mejla till Frida Stoltz, ungdomssamordnare.
Telefon 070-239 70 57
frida.stoltz@nordanstig.se

Hitta hit!

nordanstig.se/ungdom

Hassela bibliotek; Hasselagården vid Coop
Telefon 0652-404 00
Gnarps bibliotek; finns på Gnarps skola
Telefon 0652-205 70
Bergsjö bibliotek; bredvid kommunhuset i Bergsjö
Telefon 0652-362 00

Biblioteket
i mobilen och på plattan!
Eftersom många använder sig av mobiler och surfplattor för att ta sig ut
på internet, lanserar nu HelGebiblioteken en mobilanpassad webb.
Det blir både smidigare och tydligare
för alla som vill använda sina telefoner och surfplattor för att nå HelGebiblioteken.

http://m.helgebiblioteken.se

Vi söker sommarvikarier 2014
Vi behöver vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.

www.nordanstig.se/jobb

Skola-arbetslivs mässa
Lördagen den 17 maj klockan 10-15
Eleverna på Bergsjö skola har under läsåret 2013/14 haft
PRAO-platser på olika företag och kommunala verksamheter i kommunen. På mässan kommer eleverna att redovisa sina erfarenheter och presentera sina arbetsplatser.
Boka redan nu in denna lördag. Detaljerat program kommer att annonseras här i april.
Alla är varmt välkomna att besöka oss!

Vill du veta mer?
Kontakta Annette Åström, studie och yrkesvägledare
Telefon 070-376 87 85

nordanstig.se/prao

Vi ser över våra föreningsbidrag och
kommunens utvecklingsmedel
Vi vill göra det enklare för dig som söker bidrag. Därför
ser vi över regler och administration kring bidragsansökningar. Bland annat kommer ansökningsdatumet att ändras
för kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Det nya datumet
blir i april. Mer information kommer i slutet av mars.

Nyhet! - Nu kan du söka bidrag för ledarutbildningar!
Ansökningsdatum som gäller;
- Anläggningsbidrag 1 mars
- Lokalbidrag 1 mars

Vill du veta mer?
Kontakta Monica Enros, handläggare för föreningsbidrag
Telefon 0652- 361 57

nordanstig.se/foreningsbidrag

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

