Välkommen till
kommunkontoret i Bergsjö!

Kommuninformation

Öppet hus lördagen den 7 november
Välkommen till oss på
kommunkontoret på
öppet hus lördagen den
7 november kl. 11-15
Mer information om
dagen får du i nästa
Nordanstigarn.
Kommunkontoret ligger på
Södra Vägen 14 i Bergsjö.

Har du frågor?
Kontakta Mona Franzén-Lundin,
kvalitets– och utvecklingschef
0652-361 68

På gång på biblioteken
Utställningen
Osynliga mirakel
Bergsjö bibliotek
12 oktober-5 november
En fotoutställning av Karin
och Inger Källander med
fokus på naturen.

Boktipsarkväll med ﬁka
Gnarps bibliotek tisdag 13 oktober klockan 18.30
Lena Gräntz presenterar böcker för intresserade
vuxna. Efteråt fikar vi ihop och samtalar om böcker
och läsning.

Barnteater för alla från 4 år
Harmångers bibliotek
måndag 19 oktober
klockan 10.15
Teater Soya spelar

Esters semester – en thriller
i chartermiljö
Speltid 50 min.
Föreställningen är gratis,
men ring 0652-303 51 för
att boka plats.

Har du frågor om biblioteken
kan du kontakta Bergsjö bibliotek
0652-362 00

nordanstig.se/bibliotek

Vi efterlyser gamla
kommunala handlingar
I vårt kommunarkiv finns en del hål som vi hoppas
kunna fylla med hjälp av våra medborgare.
Har du en gammal kartong ståendes på logen med
papper efter din farfar som verkade som kommunpolitiker? Eller har du kanske flyttat in i ett gammalt
hus där vinden är full av lådor med handlingar?
Kontakta oss, så tar vi hand om det du har och gör
så att vår kommunhistoria bli mer komplett!

Kontakta
Monica Enros, arkivhandläggare
0652-361 57

Bli Språkvän du också!
- berika ditt och andras liv
Flyktingenheten har startat upp
sin språkvänsverksamhet och
intresseanmälningarna har börjat komma in - skicka in din du
också!
En språkvän ger den som är nyanländ mer kontakt
med svenskar och det svenska samhället. Det ökar
kunskapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket. En språkvän ger nyanlända en
möjlighet att snabbare komma in i samhället.
Alla över 18 år kan bli språkvän - som person, som
förening, som familj eller som kompisgäng. Ni
bestämmer själva vad ni vill göra, ni kan fika, gå på
bio, fiska eller gå på studiecirkel tillsammans.

Vill du veta mer?
Ring Marika Engberg, språkvänsombud
070-218 49 52

nordanstig.se/språkvän
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