På gång på biblioteken

Kommuninformation

Tidningsverkstad på sportlovet
Vi gör en egen tidning tillsammans som du får ta med hem.
För alla barn och ungdomar.
Bergsjö bibliotek måndag 7 mars kl. 14.00-16.00
Gnarps bibliotek tisdag 8 mars kl. 14.00-16.00
Hassela bibliotek onsdag 9 mars kl. 14.00-16.00
Harmångers bibliotek torsdag 10 mars kl 14.00-16.00

Get online week
Börja läsa tidningar på nätet! Vi visar hur du använder
databasen Press Reader.
Harmångers bibliotek måndag 14 mars kl. 18.00
Gnarps bibliotek tisdag 15 mars kl. 18.00
Hassela bibliotek onsdag 16 mars kl 18.00
Bergsjö bibliotek torsdag 17 mars kl. 18.00

Information till dig som har
trygghetstelefon
Vi kommer under våren att byta ut alla trygghetstelefoner, från analoga till digitala. Vi gör detta för att
den fasta analoga telefonin snart kommer att fasas ut.
Du som har en trygghetstelefon behöver inte göra
någonting eftersom hemtjänstpersonalen sköter bytet.

Sagostund med dans

Har du frågor?

Bergsjö bibliotek
lördagen den 19 mars kl. 10.00
Kom och lyssna på Kvastresan och se
dansare från Bergsjö dansstudio ge
liv åt sagan. Efter sagan kan alla
som vill påskpyssla och låna böcker.

Maivor Forsberg, enhetschef hemtjänst 0652-363 64
Monika Högdahl, enhetschef hemtjänst 0652-363 13
Påminnelse!

Tänk om framtidens boende

Kontakta Bergsjö bibliotek
0652-362 00

Är du 55+ och vill vara med och tänka
om framtidens boende? Välkommen till Kulturhuset
Bergsjögården torsdagen den 17 mars kl. 17.00-19.00
för rundabordsdiskussioner och fika.

nordanstig.se/bibliotek

Anmäl dig senast den 10 mars

Har du frågor?

Information från ungdomssamordnaren
Sök bidrag för drogfria ungdomsaktiviteter!
Du som är mellan 13-25 år och bor i Nordanstigs kommun
har möjlighet att söka kommunstyrelsens bidrag för ungdomsinitiativ 2016. Du kan söka upp till 15 000 kronor
och arrangemanget ska vara drogfritt och öppet för alla
som vill delta. Mer information och ansökningsblanketter
hittar du på nordanstig.se/ungdomsinitiativ.

Sportlovsaktiviteter under vecka 10
På nordanstig.se/ungdom kan du se vilka ungdomsaktiviteter som finns i kommunen under sportlovet.

Föreningar – fortsätt att anmäla era aktiviteter
Anmäl era ungdomsaktiviteter för påsklovet på
nordanstig.se/aktivitet

Har du frågor?
Kontakta Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14, eller mejla christin.hubenette@nordanstig.se
nordanstig.se/ungdom

Stina Andersson, planeringsarkitekt 072-511 35 20
stina.andersson@nordanstig.se
nordanstig.se/översiktsplan

Earth Hour-konsert i Bergsjö kyrka
- lördagen den 19 mars 19.30-20.30
Earth Hour är världens största miljömanifestation och arrangeras av WWF.
Vi bjuder i samband med detta in till en
konsert med klimatet som tema.
Lotta Lindgren, Tua Eurén, Simon
Garefors och Erik Käck kommer att bjuda
på sång och musik i en ljusupplyst kyrka.

Gratis kollektivtraﬁk 15.00-22.30
Under eftermiddagen och kvällen bjuder vi
på gratis kollektivtrafik inom kommunen.
Du som har möjlighet – åk gratis och
klimatsmart till konserten i Bergsjö!

Den planerade klimatmässan är inställd
Vi har tidigare informerat om en klimatmässa som vi tänkt
arrangera i samband med konserten. Vi väljer att ställa in
den då Hassela Ski Resort har en mässa samma dag.

Vill du veta mer?
Kontakta Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare
0652-362 10
eva-lena.berglin@nordanstig.se

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

