Det händer på biblioteken

Kommuninformation

Hantverksutställning
Bergsjö bibliotek 4 november – 6 december
En mängd olika utställare;
Vävar- Birgit Eriksson
Smide - Sture Hansson
Skinn - Karin Magnusson
Halm- Hedvig Svingstedt
Knivar - Roland Ekblom
Rep- Föreningen Handslaget
Trä - Karl-Erik Engberg och Olle Johnson
Stickat- Majlis Söderlund, Sigbritt Söderbäck,
Margot Blomberg och Eva Ekvall
•
•
•
•

Olle Johnson visar hur man täljer
Måndag 11 november kl 18-19.30
Rockstuga – hur man spinner med lin och ull
Tisdag 19 november kl 18-19.30
Handslaget visar repslageri
Måndag 25 november kl 18-19.30
Olle Johnson visar hur man täljer
Torsdag 5 december kl 18-19.30

Kustleden - se bilder och lyssna
Från Galtström till Sågtäkten. Nordanstigs Naturskyddsförening berättar och visar bilder från kustleden.
Torsdag 7 november kl 19 på Harmångers bibliotek.

Bibliotekets e-tjänster
– Så här kan du använda
biblioteket hemifrån
Vi visar hur du gör för att ladda
ner e-böcker. Vi visar också våra
andra e-tjänster som finns på
www.helgebiblioteken.se
Visningen tar cirka 30 minuter.
Bergsjö bibliotek

måndag 4 november kl 18
och fredag 8 november kl 12
Gnarps bibliotek
tisdag 5 november kl 14 och kl 18
Hassela bibliotek
onsdag 6 november kl 17
Harmångers bibliotek torsdag 7 november kl 12 och kl 17

Kontakta biblioteken om du vill veta mer!
Bergsjö bibliotek 0652-362 00
Gnarps bibliotek 0652-205 70
Harmångers bibliotek 0652-303 51

Hassela bibliotek 0652-404 00

Välkommen till våra bibliotek!

På gång i kommunen
Vi startar ett projekt för att utveckla
medborgarservice i kommunen
I projektet kommer vi i första hand att ta reda på hur
vi idag jobbar med medborgarkontakter och inflytande. Patrik Thorsson är projektledare och i april
2014 kommer han att ha ett förslag på hur vi kan
jobba vidare med medborgarservice.

Din soptunna får en märkning
Vi vill ge dig som kund bättre service genom att vi får
en tydligare översyn av våra körturer, sopkärlens
placering och deras skick. Det ger oss även en möjlighet att gå igenom vårt kundregister. Vi märker upp
alla sopkärl under hösten 2013.

Vill du veta mer?
Välkommen att ringa oss på 0652-360 00
eller att besöka vår webbplats www.nordanstig.se

Peppar Peppar
Tack alla ni som var med!
Nordanstigs kommun tackar alla organisatörer, informatörer och föreläsare för ett gott samarbete i samband
med Peppar-peppar-dagen den 1 oktober 2013.

Grattis till er som vann på tipsrundan!
Elsy Johansson, Bergsjö
Karin Eriksson Berglund, Njurunda
Sanna Bertils, Gnarp
Ing-Marie Pettersson, Bergsjö
Ulla Jernberg, Bergsjö
Birgit Löfstedt, Bergsjö
Barbro Melin, Gnarp
Ingmarie Norell, Bergsjö
Barbro Elfgren, Bergsjö
Ulla Schön, Harmånger
De rätta svaren hittar du på nordanstig.se/peppar
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Välkommen till
våra nya familjecentraler
i Bergsjö och Harmånger

Kommuninformation

Vi inviger familjecentralerna med öppet hus
fredagen den 15 november
i Hälsocentralen i Harmånger kl 10-12
i Hälsocentralen i Bergsjö kl 15-17

Familjecentralerna kommer sedan att vara
en mötesplats för Nordanstigs föräldrar och barn i
ålder 0-6 år;
•
•
•

•
•

•
•
•

Vi ger råd och stöd i olika frågor kring
föräldraskap och barns utveckling.
Här finns bland annat förskolepedagog, familjebehandlare och BVC-sköterska.
Ibland har vi olika aktiviteter, bland annat kommer kommunens barnbibliotekarie att besöka oss.
Se program på nordanstig.se/familjecentral
Vi arbetar på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt, riktat direkt till föräldrar och barn.
Här kan du ställa frågor, fika, leka på öppna
förskolan, delta i aktiviteter och träffa andra
föräldrar och barn.
Här kan du utbyta erfarenheter och bygga nya
kontaktnät.
Välj själv vilken familjecentral du vill besöka;
Harmånger eller Bergsjö
Det är gratis att besöka familjecentralerna.

Välkommen till
Öppenvårdsgruppen mot missbruk
Vi har öppet hus i våra nya lokaler
fredagen den 15 november kl 15-17
Titta in och få information om verksamheten!
Vill du veta mer kan du ringa 0652-362 31,
eller läs mer på nordanstig.se/missbruk.

Välkommen till Alvägen 8 b i Bergsjö!

Kulturstipendium
och Föreningsledarstipendium
– Ge förslag på stipendiater senast 10 november
•
•

Här ﬁnns vi
Hälsocentralen i Harmånger - Backvägen 3
Bergsjö hälsocentral - Bållebergsvägen 5

Information om ordinarie öppettider och program
www.nordanstig.se/familjecentral
0652-362 31 kommunens reception för social omsorg
Familjecentralerna är ett samarbete mellan
Nordanstigs kommun, Hälsingeläkarna och
Landstinget Gävleborg

•
•

Stipendierna delas ut till personer som är folkbokförda och verksamma i Nordanstigs kommun
Förslag på stipendiat kan lämnas från enskilda
personer eller från föreningar
Motivera kortfattat varför du föreslår personen
Varje stipendium är på 5 000 kronor och kan
fördelas på en eller flera stipendiater.

Kulturstipendium 2013
Som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella
insatser inom samhällslivets alla områden.

Föreningsstipendium 2013
Som stöd och uppmuntran i det ideella föreningsledararbetet bland kommunens barn och ungdomar.

Skicka in eller lämna ditt förslag till
Nordanstigs kommun,
Kommunledningskontoret,
Ulla Britt Hånell,
Box 56,
820 70 Bergsjö,
eller mejla till ulla.hanell@nordanstig.se
Förslag ska ha kommit in senast söndag 10 november 2013.
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