Vi visar hantverk på Bergsjö
bibliotek 4 november –6 december

Kommuninformation

En mängd olika utställare;
Vävar - Birgit Eriksson
Smide - Sture Hansson
Skinn - Karin Magnusson
Halm- Hedvig Svingstedt
Knivar - Roland Ekblom
Rep - Föreningen Handslaget
Trä - Karl-Erik Engberg
och Olle Johnson
Stickat - Majlis Söderlund,
Sigbritt Söderbäck,
Margot Blomberg
och Eva Ekvall
• Rockstuga – hur man spinner med lin och ull
Tisdag 19 november kl 18-19.30
• Repslageri – Handslaget visar
Måndag 25 november kl 18-19.30
• Täljning – Olle Johnson visar
Torsdag 5 december kl 18-19.30
Välkommen till Bergsjö bibliotek på Hundskinnsvägen 1
i Bergsjö, telefon 0652-362 00.

Det är tobaksfria veckan
den 18-24 november
Varje år sedan 1970-talet har vecka 47 varit tobaksfria
veckan i hela Sverige.

- Vill du veta vad som händer i Nordanstig då?
Läs på nordanstig.se eller ring vår folkhälsosamordnare
Christin Hübenette 073-275 54 95

På gång i kommunen
Du kan göra skillnad!
- i Nordanstigs Ungdomsråd
Vi vill få fler ungdomar i vårt ungdomsråd - en
mötesplats för ungdomar där du som är mellan 13
och 25 år har möjlighet att träffa och ställa frågor
till både politiker och tjänstemän.
Ungdomsrådet är ungdomarnas röst. Rådet arbetar aktivt för att ungdomarnas åsikter verkligen
ska nå våra beslutsfattare. Ungdomssamordnare
är Frida Stoltz och du kan läsa mer om ungdomsrådet och ungdomsarbetet i kommunen på
nordanstig.se/ungdom

Inﬂyttarfest för elfte året i rad
I slutet av varje år bjuder vi alla som flyttat till
Nordanstig senaste året på inflyttarfest. I år har vi
skickat ut 257 brev och bjudit in 470 personer till
festen den 27 november. Se inbjudan nedan.

Vill du veta mer?
Välkommen att ringa oss på 0652-360 00, eller att
besöka vår webbplats; www.nordanstig.se

Du som har ﬂyttat till Nordanstig det senaste året
är välkommen på inﬂyttarfest!
Onsdagen den 27 november 2013
kl 18 - cirka 21 i Bergsjögården, Bergsjö
Vi informerar om kommunen och bjuder alla nyinflyttade på välkomstbuffé och
underhållning. Bland annat kommer Trollkarlen Arkadia, och tomten delar ut
godispåse till alla barn.
Du som är nyinflyttad ska ha fått ett brev hem med posten, men om du inte har
fått någon inbjudan är du välkommen ändå!
Om du vill komma på festen så anmäl dig senast torsdagen den 21 november till
Barbro Björklund på näringslivskontoret, telefon 0652-360 16 eller skicka ett
mejl till barbro.bjorklund@nordanstig.se
Välkommen!
/Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande
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