Till dig som ﬂyttat till
Nordanstig det senaste året:

Kommuninformation

Välkommen på inﬂyttarfest!
Tisdagen den 4 november 2014 kl. 18-21 på
Kulturhuset Bergsjögården vill vi bjuda dig som flyttat
hit det senaste året på välkomstbuffé. Vi vill också ge
dig information om Nordanstig och vi lovar en rolig
kväll för både vuxna och barn!
Under kvällen kommer Gullfina
och Filijokus från Trolska skogen och hälsar på - så se upp för
bus och rackartyg, allt kan
hända då... Och BäverBenny från
Hassela Ski kommer med en
överraskning till alla barnen!

Anmäl dig senast
tisdagen den 28 oktober 2014
Om du vill komma på festen så
kontakta Barbro Björklund på
näringslivskontoret. Ring telefon
0652-360 16 eller skicka mejl till
babro.bjorklund@nordanstig.se
Välkommen!
Nordanstigs kommun
Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande

Barnboksveckor på biblioteken
Mulle Meck och tekniktema
20-31 oktober 2014
Kom till biblioteken och vik pappersflygplan! Lämna in en färdig teckning där du
har ritat Mulle Meck i en finurlig
situation och var med i utlottningen av
Mulle Meck-böcker. I Bergsjö och Harmånger kan du
även rita teckningar på biblioteken.

Utställningar
Barn från Gnarps skola ställer ut på Gnarps bibliotek.
Barn från Lönnbergsskolan, Bållebergets, Korallens och
Ilsbos förskolor ställer ut på Bergsjö bibliotek.

Teknikinspirerat pyssel för barn i alla åldrar

Hitta hit!

Tisdagen den 28 oktober
Bergsjö bibliotek kl. 9.30-10.30
Gnarps bibliotek kl. 13.00-14.00
Harmångers bibliotek kl. 9.30-10.30

Kulturhuset Bergsjögården ligger på Södra
Vägen 4, mittemot kyrkan i Bergsjö.

Författaren Jens Ahlbom besöker
Bergsjö bibliotek

Peppar peppar - rätta tipsraden!
1. 1 december infaller Brandvarnardagen
2. De flesta fallolyckorna bland äldre sker i
bostaden
3. Promenader, stavgång, motionsgymnastik är de tre
vanligaste sättet att motionera på i åldersgruppen 6070 år.
4. 1975 blev det lag på att använda bälte i bilen.
5. 400 000 kr kostar en höftledsfraktur för samhället
under det första året efter frakturen.
6. Spisvakt är en inbyggs timer med överhettningsskydd,
strömförsörjningen stängs av.
7. Du kommer till Sjukvårdsupplysningen när du ringer
1177.
8. Rökning är den vanligaste orsaken till dödsbränder.
9. Effekten av träning för dina muskler slutar aldrig.
10. 113 13 ringer du om du vill få information om allvar
liga olyckor, som en stor trafikolycka eller brand.

Har du frågor? Kontakta Christin Hübenette,
folkhälsosamordnare

0652-362 14 eller 073-275 54 95
nordanstig.se/peppar

Torsdagen den 30 oktober klockan 13-14 kommer Jens
Ahlbom och berättar om sina illustrationer. Jens har författat Jonathan på Måsberget och illustrerat figurer som
Mulle Meck, Dagspöket, Pelle Puck och Niklas Nilsson.
Det är gratis att lyssna men ring för att boka din plats.
För barn över 5 år.
Illustratören är bokad via Författarcentrum.

Vill du veta mer eller boka plats för att lyssna på Jens?
Ring Bergsjö bibliotek på telefon 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Bringstaskolan fyller 50 år!
- Välkommen på öppet hus
lördagen den 8 november 2014
Varmt välkommen till Bringstaskolan på öppet hus
lördagen den 8 november klockan 11-13.
Bringstaskolan hette tidigare Harmångers centralskola
och lite senare Backens skola och vi firar att det i år är
50 år sedan skolan byggdes.
Hitta hit!
Bringstaskolan ligger på Backvägen 8 i Harmånger.
Om du har frågor kan du ringa eller mejla till
Lena Lindh, lärare på Bringstaskolan
0652-363 94 eller lena.lindh@nordanstig.se

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

