Kommuninformation

Fortsätt att skicka in bilder!
Tack för alla vackra bilder ni skickat in till fototävlingen.
Men fortsätt att skicka in, vi vill ha fler! Leta i gömmorna,
du har kanske ett vinnande bidrag på en bortglömd
USB-sticka eller digitalkamera?
Tänk på att din bild behöver vara liggande med en storlek
om ca 2 MB i JPEG-format. Döp bilden efter årstid eller
månad.

Skicka in bilden senast 30 september

Klipp ut och spara!

till anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se

Nya öppettider på Homons ÅVC

nordanstig.se/miljöalmanacka

från 1 september 2016

Seniorer - Balansera mera!
Kulturhuset Bergsjögården den 7 oktober
Vi kommer även i år att arrangera en heldag med föreläsningar och information för äldre om säkerhet. Temat i år
är Balansera mera, en nationell kampanj som samordnas
av Socialstyrelsen 3-9 oktober.
Vi återkommer med mer information och program, men
ringa redan nu in denna fredag i almanackan!
Kulturhuset Bergsjögården
fredagen den 7 oktober
klockan 10.00-15.00
Tidigare anordnades kampanjen av MSB, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, under namnet Peppar,
Peppar - en dag för seniorers säkerhet.

Vill du veta mer?
Ring Christin Hübenette,
folkhälsosamordnare
0652-362 14
nordanstig.se/balanseramera

måndag 12.00-18.00
tisdag 12.00-15.45
onsdag 12.00-15.45
torsdag 12.00-18.00
fredag 08.00-12.00
Lördagsöppet 9.00-13.00 första lördagen varje månad,
med reservation för ändring vid helgdagar.

Här får du mer information
Kundtjänst 0652-361 75, 361 84 eller 361 86
nordanstig.se/avfall

Föreläsning om människohandel
- vår tids slaveri
Harmångers bibliotek måndag 12 september kl. 18.00
Gnarps bibliotek tisdag 13 september kl. 18.00
Föreläsare är kriminologen
Mia Rydell och kvinnofridssamordnaren Elin Jonsson.
Vi tittar på en filmatiserad
utställning om ämnet och det
kommer att finnas utrymme
att ställa frågor. Vi bjuder på
fika. Välkommen!

Har du frågor?

Följ oss på Facebook!
Följ oss eller bara läs om oss på
facebook.com/nordanstigskommun

Kontakta Bergsjö bibliotek
0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
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