Kommuninformation
Stängt Kristi himmelsfärds dag
Torsdag 25 maj är kommun- och socialkontoret och alla
biblioteken stängda.
Om du behöver akut hjälp när socialkontoret är stängt
kan du ringa socialjouren på 026-10 02 25.
Om du behöver akut hjälp när socialjouren har stängt
kan du ringa polisen på 114 14.

Öppet hus på Arthur Engbergskolan
Onsdag 31 maj 17.00–19.00

Placera soptunnan rätt

Vernissage

För att förbättra arbetsmiljön för våra sopbilschaufförer
ber vi dig tänka på några saker när det är dags för sophämtning. På hämtningsdagen ska ditt sopkärl stå
– på plan mark
– inom 1,6 meter från den plats där sopbilen stannar
– med öppningen mot vägen
– minst 50 centimeter från staket och andra hinder
– fritt från grenar och dylikt även ovanför kärlen
– med minst 50 centimeters mellanrum om det finns flera
kärl.

Workshops

Ställ gärna ut kärlen kvällen innan. Ibland kommer
sopbilen på andra tider än den brukar göra.

Ring Tina Torstensson,
lärare, 0652-406 13

Ponnyridning
Tipsrunda
Fikaförsäljning
Har du frågor?

Byt din bok
Bokbytarvecka på våra bibliotek 15 – 19 maj
Ta med en egen bok och byt den mot någon annans!
På biblioteken finns ett bokbytarbord där du lämnar din
bok och väljer en annan bok som du tar med hem.
Gratis såklart!

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdag 18 maj 17.30 – 19.00
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala släktforskarföreningen.

Lördagsöppet på Homons ÅVC
Lördagsöppet hela sommaren, med undantag för
midsommardagen den 24 juni.
Tack alla som besökte oss på öppet hus!

Har du frågor?
Kontakta kundtjänst 0652-361 75

Jobba extra på biblioteket?
Vi söker timvikarier till Harmångers bibliotek under
perioden 11 juli – 3 augusti. Arbetstiden är klockan
16.00-20.00 på tisdagar och torsdagar, 8 timmar i veckan.
Är du intresserad? Prata med personalen på Harmångers
bibliotek, 0652-303 51.

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

Välkommen på SAM 2017
Bergsjö skola lördag 20 maj 11–14
För att våra ungdomar ska se en koppling mellan skola och arbetsliv på ett tydligt och konkret sätt
samverkar grundskolan med företagare genom prao, praktisk arbetslivsorientering. Vi vill stärka banden
mellan våra elever och företagarna i Nordanstig!
Prao-perioden har pågått under hela läsåret och avslutas med skol- och arbetslivsmässan på Bergsjö skola.
Eleverna kommer tillsammans med företagarna att visa upp den verksamhet där de haft sin prao-tid.
Vi håller till både inom- och utomhus, så ta med paraply om det regnar!

Program

Bergsjö skola ligger på Skolvägen 9 i Bergsjö.
Under dagen presenteras prao-platserna både inne i
skolan och ute på skolgården.
Politikerhörna med möjlighet att ställa frågor.
Hälsa på i vårt IT-rum.
Lotterier och servering av hamburgare, våfflor och fika.

11.00

Mässan börjar

11.15

Invigning

11.30

Musikunderhållning

12:00

Freestyle med Djurkollo

12.15

Dansuppvisning Bergsjö Dansstudio

12.30

Musikunderhållning

13:00

Agility med Djurkollo

13:15

Rallylydnad med Djurkollo

13.30

Musikunderhållning

13:50

Avslutning

14.00

Mässan slutar.

Tag med kontanter om du vill köpa mat,
lotter eller produkter i mässmontrarna!

Har du frågor?
Eva Klang, rektor 0652-362 51
Monika Westin, prao-samordnare 070-592 51 08
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