Kommuninformation
Äntligen sommarlov!
Familjekvällar på Hassela Äventyrsland
Träna din simkunnighet och ta simmärken gratis!
Fredagar 21 och 27 juli och 4, 11 och 18 augusti, klockan 18.00–20.00.
Barn 6–15 år badar gratis i målsmans sällskap.
Barn under 12 år badar under uppsikt av målsman eller
annan vuxen. Inga badvakter – bad på egen risk.
Mer information hittar du på Hassela Äventyrslands
Facebooksida.

Sommarfest på Bergsjöparken
Söndag den 2 juli 13.00–20.00 bjuder Integrationsföreningen i Nordanstig in till familjefest.
Underhållning, mat och integration med bland annat
ponnyridning, Clowner utan gränser och ansiktsmålning
för barn och unga 6–15 år.
För mer information kontakta Najib Bege 073-600 75 24
och Integrationsföreningen i Nordanstigs Facebooksida.

Dansevent med Bergsjö Dansstudio
För datum och tider se Bergsjö Dansstudios Facebooksida.

Prova på golf med Sörfjärdens golfklubb
Barn och ungdomar 6–15 år får möjlighet att vid två tillfällen prova gratis. Från 4 juli till 24 augusti varje tisdag
och torsdag. Tränare finns på plats och du får låna klubbor och bollar.
Ring 0652-221 70 dagen före och anmäl att du kommer
eller om du har frågor.
Tips! Kolla in Kustbussens tider, med den åker du gratis!
Sommarsimskola på Gårdsjöns badplats – fullbokat
Ridläger med Harmångers Ridklubb – fullbokat
Resa till Furuvik – fullbokat

Har du frågor?

Sommartider på Anhörigcenter
Anhörigcenter har stängt för semester 3 juli–28 juli.
Anhörigkafé har semesterstängt 19 juni–16 augusti.
Kaféet öppnar igen torsdag 17 augusti klockan 13.00.

Har du frågor?
Elisabeth Larsson, anhörigsamordnare
070-397 32 38
elisabeth.larsson@nordanstig.se

Sommaröppet på våra bibliotek
Bergsjö bibliotek 19 juni – 18 augusti
Måndag klockan 11–19
Tisdag klockan 12–16, 17–19
Onsdag klockan 12–16
Torsdag klockan 10–14, 17–19

Gnarps bibliotek 10 juli – 11 augusti
Tisdag klockan 17–19
Torsdag klockan 17–19

Harmångers bibliotek 10 juli – 4 augusti
Tisdag klockan 17–19
Torsdag klockan 17–19

Hassela bibliotek 26 juni – 11 augusti
Torsdagar klockan 15–19

Kontakta Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

Minnesutställning

nordanstig.se/sommarlovsaktiviteter

Under sommaren ställer vi ut konst av Svante Stenborg
från Gnarp.

Bergsjö bibliotek 26 juni – 17 augusti
Har du frågor?

Föreviga ditt smultronställe

Kontakta Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

Var med i fototävlingen inför Miljöalmanackan 2018.

nordanstig.se/bibliotek

nordanstig.se/miljöalmanacka

Ha en skön sommar!

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

