Barnboksvecka på biblioteken
21-25 oktober

Kommuninformation

Bergsjö bibliotek
Tävla, rita en barnboksfigur, gör en saga med Berättarbordet och titta på utställningar av barn från Bållebergets
förskola, Ilsbo förskola och Lönnbergsskolan. Vi lottar ut
böcker bland de som deltar.

På gång i kommunen

Torsdagen den 24 oktober kl 15.15 blir det sagostund
med diabilder.

Hassela får nya invånare;

Telefon 0652-362 00

- Migrationsverket hyr lägenheter av Nordanstigs bostäder
och
- Kommunen öppnar mottagning för ensamkommande barn

Biblioteken i Gnarp och Hassela
Lämna in en teckning av en barnboksfigur. Teckningarna
sätts upp i biblioteket. Vi lottar ut böcker bland de som
deltar. Titta på barnens utställningar.
Telefon Gnarp 0652-205 70, Hassela 0652-404 00

Harmångers
bibliotek
Barnteater
Hotell Snäll med
Teater SOJA
Fredag 25 oktober
kl 10.15

Ungdomar får svara på LUPP-enkäten
LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.
Det är en undersökning som ungdomar i år 8 och år 2 på
gymnasiet fick svara på i oktober. LUPPen är grunden till
kommunens ungdomspolitiska program och det här är
andra gången vi genomför undersökningen bland ungdomar i Nordanstig.

Familjeföreställning
för barn i åldern 3-8
år tillsammans med
vuxna.
Föreställningen är
gratis men ring för
att boka plats:
telefon 0652-303 51

Vill du veta mer?

Bosse & Bertil kan allt om att vara snäll. Eller? Nu har de
beställt en skulptur, ja världens snällaste skulptur till sitt
Hotell som heter Snäll. Men vad är egentligen snällt?
Hur är man när man är snäll?
Vi bjuder barnen på en pjäs om snäll och skäll och skottkärregnäll med öppna spjäll. Och vad är det för märkligt
som döljer sig under det där tyget? I sann SOJA-anda
undersöker vi med mycket humor och musik ett viktigt
begrepp i barns verklighet och värld.
Varför skall man vara snäll?
Är det alltid snällt mot sig själv att vara snäll mot andra?
Kan man vara så snäll att man tappar bort sig själv?
Välkommen till Hotell Snäll!

Två olika verksamheter för att ta emot nya invånare
startar nu i Nordanstig. I oktober flyttade 71 personer in
i tomma lägenheter i Hassela. Det är Migrationsverket
som hyr bostäder för totalt 77 personer från Syrien,
Balkan, Eritrea och Kirgizistan.
Ungefär samtidigt, i december, öppnar kommunen
boende för 10 ensamkommande ungdomar i åldern
16-18 år. Det är tomma lokaler som tidigare använts till
äldreboende som nu kommer att användas och åtta
personer får anställning i verksamheten.

Välkommen att ringa oss på 0652-360 00
eller att besöka vår webbplats www.nordanstig.se

Välkommen till Nordanstigs kommun
Kommunhuset ligger i Bergsjö på Södra Vägen 14

Öppettider
vardagar
Kommunhuset
7.30-12,00 och
13.00-16.00
Receptionen
öppnar 7.45
Dag före röd
dag har vi
öppet till 13.00, röda dagar har vi stängt och vissa andra
dagar, som klämdagar, kan vi ha kortare öppettider.
Växeln är öppen 7.30-16.30, telefon 0652-360 00.

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00
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