Var med i vår ungdomspanel
- tyck till genom sms!

Kommuninformation

Som deltagare i vår sms-panel för
ungdomar får du svara på en smsfråga varje vecka. Du svarar enkelt
på frågan med ett ja eller nej, eller
så väljer du bland andra alternativ.
Att svara kostar som ett vanligt sms!

Vill du vara med?
Skicka ett mejl till smspanel@nordanstig.se eller ett sms
till 073-123 04 10. I mejlet/sms:et skriver du smspanel,
ditt namn, mobilnummer, postnummer och din ålder.

Här får du veta mer - nordanstig.se/smspanel

Yh-utbildning Drifttekniker - process
Nytt datum för sista anmälan - 15 juni
En tvåårig distansutbildning. För dig som
vill börja arbeta i processindustrin, och för
dig som redan är anställd och vill utvecklas
i rollen som processtekniker.

Frida Stoltz, ungdomssamordnare, 070-239 70 57

Du kommer väl ihåg?
- Dagen med inspiration för integration
måndag den 2 juni 2014 på Bergsjögården
En hel dag kl 8.30-21, om mångfald och integration som
tillväxtfaktor. På kvällen kl 18-20.30 en föreläsning av Per
Brinkemo, som har fördjupat sig i den somaliska kulturens
särdrag. Du kan läsa om föreläsaren på www.brinkemo.se

Mer information och anmälan - nordanstig.se/integrationsdag
På kvällens föreläsning har vi 200 platser och du är välkommen utan anmälan. Anmäl dig om du vill delta hela dagen:
David Lindqvist, socialchef
telefon 0652-361 49, david.lindqvist@nordanstig.se

Vill du ansöka eller veta mer?
Gunilla Svensson, utbildningsledare, 070 - 602 75 16

nordanstig.se/yh

Vuxenutbildningen i Nordanstig 2014
Studera i höst
Kursperiod
1 35-44
2 45-04
3 05-14
4 15-24
5 25-34

Kommunen får ansvaret för lokala
traﬁkföreskrifter från 1 juni 2014
- för att bland annat få ordning på hastigheterna
Nordanstigs kommun inför begreppet tättbebyggt område för Bergsjö, Hassela och
Gnarp och övertar därmed ansvaret för de
lokala trafikföreskrifterna från Länsstyrelsen.
Inom tättbebyggt område är hastigheten begränsad till
40 km i timmen. Kommunen kan inom de tättbebyggda
områdena bestämma om annan hastighet och om parkeringsregler och regler för stannande.
Trafikverket och lokala väghållare påverkas inte av beslutet utan har samma ansvar som tidigare för sina vägar.

25 aug-31 okt
3 nov-23 jan
26 jan-3 apr
6 apr-12 jun
15 jun-21 aug

Datakurser
Information och kommunikation 1 - 100p
Programhantering - 100p
Digitalt skapande 1 - 100p
Sommarkurser
Fotografisk bild 1 -100p
Kursperiod 9 juni - 22 augusti 2014
Matematik
Sista ansökningsdag 5 juni 2014
Matematik grundläggande
Matematik 1 - 100p
Här får du veta mer
Matematik 2 - 100p
Katarina Bylin, studie- och yrkevägledare
Matematik 3 - 100p
0652-361 76, 073-275 35 77
Distanskurser
katarina.bylin@hutb.se
Svenska 3 100p
Boka gärna ett vägledningssamtal
Religionskunskap 1 50p
0652-362 28 eller 0652-362 75
Samhällskunskap 1b 100p
Historia 1b 100p

nordanstig.se/vux

Här får du veta mer - nordanstig.se/traﬁk
Kontakta Mats Widoff, samhällsbyggnadschef
0652-361 73 eller 070-610 68 50

SAM blev en toppendag! - Ett stort tack
till alla företagare, elever, personal och besökare som bidrog till att göra SAM, skol- och arbetslivsmässan den 17
maj, till en toppendag!
/Eva Klang, rektor på Bergsjö skola

Tillfälligt ändrade öppettider
Kommunhuset
Torsdag 5 juni öppet 7.30-16
Nationaldagen, fredag 6 juni - stängt
Socialkontoret når du via 112 när vi har stängt

Biblioteken
Torsdag 5 juni Bergsjö 11-15, Harmånger 9-13
Gnarp och Hassela stängt.
Nationaldagen, fredag 6 juni är alla bibliotek stängda.

Våra öppettider hittar du på nordanstig.se/kontakt

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

