Håll utkik efter det blå kuvertet!
Nu får 12 000 länsbor ett blått kuvert i brevlådan. Folkhälsoenkäten genomförs av Region Gävleborg, kommunerna, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån. Är du en av de slumpvis utvalda, ser vi gärna att du
besvarar enkäten.
Ditt svar är viktigt!

Har du frågor?
Christin Hübenette
folkhälsosamordnare
0652-362 14

Snart dags för påsklov
Ordnar din förening lovaktiviteter?
Har din förening aktiviteter som vänder sig till barn och
ungdomar under påsklovet? Hör av dig till oss så sammanställer vi aktiviteterna och presenterar utbudet i skolorna och på nordanstig.se

Anmäl föreningens aktivitet på nordanstig.se/aktivitet
eller kontakta Andreas Mossnelid, fritidskonsulent
070-578 31 40
andreas.mossnelid@nordanstig.se
Nyfiken på vad som händer under påsklovet? Aktuella
aktiviteter kommer du att hitta på:
nordanstig.se/vadhander

Gratis lovaktiviteter 2018
Föreningar – det finns pengar att söka för att anordna
gratis sommarlovsaktiviteter för barn
och unga 6–15 år. Ansök senast 4 maj:
nordanstig.se/sommarlov
Inför påsklovet finns pengar att söka för
föreningar som vill arrangera lovaktiviteter för barn och unga 6–15 år.
Läs mer och ansök på nordanstig.se/skollov eller kontakta
Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

Våra öppettider under påsken
Kommunkontoret och socialkontoret har öppet alla
vardagar 7.30–16.00, med stängt för lunch 12.00–13.00.
Långfredagen 30 mars och måndag 2 april, annandag
påsk, har vi stängt.
Om du behöver akut hjälp när socialkontoret är stängt,
ring socialjouren på 026-10 02 25. Om du behöver akut
hjälp när socialjouren har stängt, ring polisen på 114 14.

Glad Påsk!

Kommuninformation

Det händer på våra bibliotek
Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdagen den 22 mars
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala släktforskarföreningen. Tiden är 17.30–19.00.

Utställning Finska krigsbarn i Gävleborg
Bergsjö bibliotek 19 mars–12 april
Under krigsåren kom fler
än 4 000 barn till Gävleborg. Berättelsen om de
finska krigsbarnen är en
del av vår historia.
Utställningen är producerad av Länsmuseet Gävleborg i samverkan med
Arkiv Gävleborg och Gävle
kommunarkiv.

Öppettider på biblioteken i påsk
Skärtorsdag
Bergsjö bibliotek öppet kl 10–14
Gnarps bibliotek stängt
Harmångers bibliotek öppet kl 11–12.30
Hassela bibliotek stängt

Långfredag och annandag påsk
Alla bibliotek stängda

Har du frågor?
Bergsjö bibliotek, 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Ungdomar – vill ni jobba i sommar?
Går du år 9 på grundskolan eller år 1 på gymnasiet och
är mellan 15 och 17 år? Då kan du söka feriearbete hos
oss. Ansök på vår webbplats senast 31 mars.
Det går också bra att ringa oss:
Susanne Juuso Long 0652-363 39, 070-190 09 91
Christina (Thina) Wallin 0652-360 22, 070-241 30 91
Pär Karlsson 0652-360 24, 072-534 17 00
Varmt välkommen med din ansökan!
nordanstig.se/feriearbete

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

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

