Sommaröppet på våra bibliotek

Kommuninformation

Bergsjö bibliotek 17 juni – 19 augusti
Måndag, tisdag, torsdag klockan 11-15 och 17.30-19.30
Onsdag klockan 11-15

Gnarps bibliotek 28 juni - 28 juli
Tisdag och torsdag klockan 17-19

Harmångers bibliotek 14 juni – 7 juli
Tisdag och torsdag klockan 17-19

Hassela bibliotek 15 juni - 11 augusti
Torsdag klockan 15.30-18.30
Våra ordinarie öppettider finns på vår webbplats.

Jag har läst i sommar
- lästävling för alla mellan 7-17 år
Läs böcker i sommar och var med i sommarens lästävling.
Du är även välkommen på två bokträffar där vi pratar om
böcker och fikar.
Bergsjö bibliotek tisdagen den 12 juli klockan 14.00
Harmångers bibliotek tisdagen den 26 juli klockan 14.00
Kom in på biblioteket så får du veta mer!

Har du frågor?
Ring Bergsjö bibliotek 0652-362 00

nordanstig.se/bibliotek

Vi behöver ﬂer språkvänner!
Du som är nyanländ får genom att vara språkvän
möjlighet att lära känna en person som du kan prata
svenska med och som kan lära dig mer om det svenska
samhället.
Du som är etablerad får genom att vara språkvän
möjlighet att lära känna en annan kultur, få nya
perspektiv och kanske en ny vän. Genom att träffas
vinner ni båda nya erfarenheter och får nya kontakter.
Alla över 18 år kan bli språkvän - som person, förening,
familj eller som kompisgäng. Ni bestämmer själva vad ni
vill göra, fika, gå på bio, fiska eller kanske delta i en
studiecirkel tillsammans?

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

Vi önskar dig en glad midsommar!
Midsommarafton den 24 juni har kommunkontoret och
socialkontoret stängt.

nordanstig.se/språkvän

När socialkontoret är stängt
kan du ringa socialjouren på
026-10 02 25.
Om du behöver anmäla akut när
socialtjänsten och socialjouren har
stängt så kan du ringa polisen på
114 14. Vid akuta situationer när
det är fara för liv ringer du 112.

Nu är det sommarlov! Sisten i är en…

nordanstig.se/kontakt

Följ oss på Facebook!
Följ oss eller bara läs om oss på
facebook.com/nordanstigskommun
Hassela Äventyrsland

Foto Malin Stålberg

På webben hittar du alla sommarlovsaktiviteter som är
gratis för barn och ungdomar mellan 6-15 år.

nordanstig.se/sommarlov
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