Sommaröppet på våra bibliotek
Bergsjö bibliotek 20 juni - 15 augusti
Måndag, tisdag, torsdag kl 11-15 och 17.30-19.30
Onsdag kl 11-15. Telefon 0652-362 00
Gnarps bibliotek 1 - 31 juli
Tisdag och torsdag kl 17-19, telefon 0652-205 70
Harmångers bibliotek 7 juli - 15 augusti
Tisdag och torsdag kl 17-19, telefon 0652-303 51
Hassela bibliotek 1 - 31 juli
Onsdag kl 16-19, telefon 0652-404 00

Kommuninformation

Receptionen i kommunhuset
- öppettider i sommar
30 juni - 25 juli 2014 är receptionen öppen 7.45-15.00
Vi har lunchstängt 12-13. Södra Vägen 14, Bergsjö.
nordanstig.se/kontakt 0652-360 00 växeln

Utställning på
Bergsjö bibliotek
Litograﬁer och original av
Rose-Marie Klintman
till och med 7 augusti
Rose-Marie är heltidskonstnär och verkar inom
surrealism/automatism och
målar främst akryl.

Nu kör vi igen - ett nytt PRAO-år!
Med samma lyckade PRAO-koncept som förra läsåret!
- Du och ditt företag vill väl vara med läsåret 2014/15?

Informationsträff om PRAO och SAM
tisdag 26 augusti kl 19.00 i Bergsjö skola
Alla intresserade är välkomna!

Har du frågor?
Ring till Bergsjö bibliotek, 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Vattenprover sommaren 2014
Lämna ditt vattenprov på tisdagar; i Hudiksvall 16 juni 4 juli och 28 juli – 15 augusti till Norrhälsinge miljökontor på Hudiksvalls kommunkontor på Trädgårdsgatan 4.
Övrig tid till kommunkontoret i Bergsjö, Södra vägen 14.
Du kan alltid hämta dina provflaskor i Bergsjö.

Har du frågor?
Ring till Norrhälsinge miljökontor 0650-193 32

Vi önskar dig en skön sommar!

PRAO - Praktisk yrkeslivsorientering för år 8 och 9
SAM - Skol- och arbetslivsmässa lokalt i Nordanstig
Under PRAON är eleverna ute på ett företag en dag i
månaden och perioden avslutas med en mässa där
eleverna får vara ambassadörer och tillsammans med
ditt företag marknadsföra er verksamhet.

Välkommen den 26 augusti och ring oss gärna!
Annette Åström, studie- och yrkevägledare,
070-329 05 53, annette.astrom@nordanstig.se
Janina Stoor, om du har frågor om mässan,
073-935 81 05, info@janinastoor.se
Läs mer på nordanstig.se/prao

Riksfärdtjänst och färdtjänst i sommar

Tips för sommaren:

Ansök om resor och tillstånd senast 7 juli för:

evenemangskalendern
på nordanstig.se

• Riksfärdtjänst - resor 28 juli-31 augusti utanför Gävleborg

eller Upplev Nordanstig
telefon 0652-161 75
upplevnordanstig.se

• Färdtjänst - ny ansökan eller förlängning av tillstånd;
ansök före 7 juli eller återkom efter 10 augusti.

Lin - Hälsinglands landskapsblomma

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

• Riksfärdtjänst - resor 14 juli-17 augusti inom Gävleborg

Vill du veta mer?
Kontakta Gun Johansson, färdtjänsthandläggare
telefon 0652-361 55. Gun har semester 14 juli - 8 augusti

Föreningar kan hyra tid i badhus eller
gymnastiksal 2014/15
Ansök på webben om badtid i Bergsjö badhus
eller tid i gymnastiksal i Bergsjö eller Ilsbo.
Läs mer och ansök på nordanstig.se/badgy
Information rektorsassistent Lena Larsson, 0652-361 65

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

