Kom igen – nominera din favoriter!
Lördagen den 7 oktober
fyller vi Gnarpsviljan
med sång, musik och
underhållning. Inte
minst kommer hallen att
dekoreras som du aldrig
sett den tidigare! Vi gör det för att lyfta fram alla de goda
krafter som i vardagen arbetar för ett bättre Nordanstig.
Under denna glittrande gala kommer vi att kora vinnarna
i åtta olika kategorier, vem blir till exempel Årets Idrottare, Årets Nordanstigare eller Årets Medarbetare 2017?
Nominera dina guldkorn senast den 6 september på
nordanstig.se/nominera

Kommuninformation

Utställning av gamla fotograﬁer
Bergsjö bibliotek 4 september–6 oktober

Nominera Årets Arkitekturpris senast den 15 september
Årets Arkitekturpris har en egen jury bestående av bland
andra byggnadsnämndens ledamöter. De vill ha din nominering redan den 15 september. Så vilken byggnad eller
vilket uteområde tycker du förtjänar utmärkelsen Årets
Arkitekturpris 2017? Gå in på nordanstig.se/nominera
eller skicka ett brev till
Nordanstigs kommun, Byggnadsnämnden
Box 56, 820 70 Bergsjö

Har du frågor om arkitekturpriset?
Kontakta Ola Tollin, tf stadsarkitekt
0652-362 47 ola.tollin@nordanstig.se

Har du andra frågor om galan?
Kontakta Barbro Björklund, näringslivsutvecklare,
0652-360 16
barbro.bjorklund@nordanstig.se
All information om galakvällen hittar du på
nordanstig.se/nordanstigsgalan

Lars Östberg visar ett urval av gamla fotografier från
Bergsjö.

Biblioteken stängda 7 september
Torsdag den 7 september uppdateras vårt datasystem
och vi håller därför biblioteken stängda. Webbplatsen
helgebiblioteken.se kommer inte att fungera under tiden
som datasystemet uppdateras.

Har du frågor?
Kontakta Bergsjö bibliotek 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Tack alla semestervikarier!
Stort tack till alla fantastiska vikarier som arbetat
genom bemanningsenheten i sommar. Ni har alla
gjort ett kanonjobb.
Välkommen tillbaka nästa sommar!
Enhetschefer med personal inom
vård och omsorg, kost och städ

Seniorer – ringa in den 6 oktober
Vi kommer även i år att arrangera en heldag med
föreläsningar och information för äldre om säkerhet.
Kampanjen Balansera mera samordnas av Socialstyrelsen
och har tre teman: mat, motion och medicin.
Vi återkommer med mer information och program, men
ringa redan nu in denna fredag i almanackan!
Kulturhuset Bergsjögården
fredagen den 6 oktober klockan 10.00–14.00

Vill du veta mer?
Ring Christin Hübenette,
folkhälsosamordnare
0652-362 14

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

