Öppettider under jul och nyår

Kommuninformation

– kommunkontoret och socialkontoret
Juldagen och annandag jul
Onsdag 27 december
Torsdag 28 december
Fredag 29 december
Nyårsdagen 1 januari

stängt
08.00–14.00
08.00–14.00
08.00–14.00
stängt

När socialkontoret är stängt kan du ringa till
socialjouren på 026-10 02 25. Om du behöver
anmäla akut när socialtjänsten och socialjouren
har stängt ringer du polisen på 114 14.
nordanstig.se/kontakt

Hör Tobias Rawets skakande historia
Tobias Rawet är en av få i dag levande personer som överlevde Förintelsen. Han reser nu runt med sin berättelse.
Efter hans föreläsning inför Nordanstigs skolpersonal i augusti, har
många efterfrågat en kvällsföreläsning öppen för allmänheten.
Nu är det klart att Tobias Rawet
återvänder till Bergsjö för att berätta
sin skakande historia.
Missa inte detta tillfälle.
Alla är välkomna!
Måndag 22 januari 2018 kl. 18.30
Kulturhuset Bergsjögården
Entré 50 kronor
Behållningen går till Föreningen Förintelsens överlevande
och arbetet mot antisemitism.

Är du vår nya Lotterikontrollant?
Vi söker en lotterikontrollant som ska ta tillvara kommunens, allmänhetens och tillståndshavarens intressen. Du
övervakar föreningarnas lotteriverksamhet och ser till att
verksamheten ger skälig avkastning. Vi ser att du som
söker har ett administrativt sinne, datorvana, tycker om
att arbeta med siffror och har körkort.
Uppdraget gäller från 1 januari 2018 med arvode.
Vill du veta mer?
Monica Enros, servicesamordnare, 0652-361 57
monica.enros@nordanstig.se

Bibliotekens öppettider i jul och nyår
Bergsjö bibliotek
Måndag 25 december, juldagen
Tisdag 26 december, annandag jul
Måndag 1 januari, nyårsdagen

stängt
stängt
stängt

Gnarps bibliotek
Tisdag 26 december, annandag jul

stängt

Harmångers bibliotek
Tisdag 26 december, annandag jul

stängt

Hassela bibliotek
Måndag 25 december, juldagen
Måndag 1 januari, nyårsdagen

stängt
stängt

Övriga vardagar har alla bibliotek ordinarie öppettider.

Pyssla på jullovet
Under hela jullovet finns det enklare pyssel som du kan
göra själv på alla våra bibliotek.

Har du frågor?
Bergsjö bibliotek 0652-362 00

nordanstig.se/bibliotek

Din julklapp väntar på Homons ÅVC
Avfall och återvinning vill tacka alla kunder och
entreprenörer för det gångna året! Det finns en julklapp
att hämta på Homons återvinningscentral. Först till
kvarn gäller!
Håll utkik i postlådan för nu i dagarna kommer den
sista räkningen för hushållssoporna för det här året.
Miljöalmanackan 2018 kommer i slutet av året.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi som
jobbar på Homons ÅVC!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi vill ha din ansökan senast 15 december 2017 till:
Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö
eller monica.enros@nordanstig.se

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

