Föreningar

Sök pengar för integrationsprojekt

Kommuninformation

Det återstår 60 000 kronor av de 200 000 kronor som
föreningar kan söka för projekt med syfte att främja
integration i Nordanstig.
Pengarna kan beviljas för projekt med syfte att underlätta
etablering för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd,
ensamkommande barn och asylsökande.

Ansök senast måndagen den 17 oktober
Ansökningsblankett hittar du på vår webbplats
nordanstig.se/integrationsbidrag. Tänk på att sökande
förening måste ha ett organisationsnummer.
Skicka ansökan till
Nordanstigs kommun, Bente Sandström
Box 56, 820 70 Bergsjö eller via e-post till
bente.sandstrom@nordanstig.se

Alla som sökt får ett besked senast tisdag 25 oktober.
Vid en eventuell prioritering kommer ansökningar som i
huvudsak omfattar personer med uppehållstillstånd och
ensamkommande barn att prioriteras.

Vill du ställa ut i bibliotekens montrar?
Samlar du på något, har du en hobby eller ett intresse som
du vill visa upp? På alla våra bibliotek finns montrar, där
vi periodvis har mindre utställningar.

Är du intresserad?
Kontakta Bergsjö bibliotek på 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

För mer information kontakta
Bente Sandström, enhetschef
0652-363 38 eller 070–668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Välkommen till oss på öppet hus!

nordanstig.se/integrationsbidrag

Kommunkontoret lördagen den 29 oktober 2016

Öppettider på våra bibliotek
Bergsjö bibliotek
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

11.00-19.00
12.00-16.00 och 17.00-19.00
12.00-16.00
10.00-14.00 och 17.00-19.00
12.00-14.00

Gnarps bibliotek
tisdag 13.00-15.00 och 16.00-19.00
torsdag 16.00-19.00

Harmångers bibliotek
tisdag 16.00-19.00
onsdag 13.30-15.00
torsdag 11.00-12.30 och 16.00-19.00

Hassela bibliotek
måndag 09.00-13.00
torsdag 15.00-19.00

Har du frågor?
Kontakta Bergsjö bibliotek på 0652-362 00

Vi gör en repris på fjolårets succé och öppnar upp portarna för att visa dig våra verksamheter. Mer information
och program för dagen får du i nästa Nordanstigarn.

Drop-in vigsel under dagen
Nytt för i år är möjlighet till borgerlig
drop-in vigsel! Det enda du behöver
ordna innan är en partner och hindersprövning.
Hindersprövning får du genom att ringa till Skatteverket
på 020-567 000 och ange direktval 1007. Du kan också
skriva ut en blankett på skatteverket.se.

nordanstig.se/bibliotek

Har du frågor om öppet hus eller vigsel?
Kontakta Monica Enros, servicesamordnare
0652-361 57
monica.enros@nordanstig.se

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

