På gång på biblioteken

Kommuninformation

Min historia – ﬂyktingar berättar
Välkommen till fyra kvällar med personliga berättelser
från Nordanstigsbor. Kom och lyssna, ställ frågor och
samtala. Vi bjuder på fika.
Måndag 17 november 18.30-19.30 Bergsjö bibliotek
Najib Bege kom till Nordanstig 2011 som ensamkommande barn från Afghanistan.
Tisdag 18 november 18.30-19.30 Harmångers bibliotek
Abdi Siad Khalif kom till Nordanstig 2007 som anhörig
från Somalia.
Torsdag 4 december 18.30-19.30 Gnarps bibliotek
Tin Thang Kheng Hlawt kom till Nordanstig 2007 som
kvotflykting från Burma.
Onsdag 10 december 18.30-19.30 Hassela bibliotek
Ahmed Kulow kom till Nordanstig 2010 som kvotflykting
från Somalia.

Invandrarenheten informerar om Nordanstigs
ﬂyktingmottagande 24-27 november
Information om kommunens asyl- och flyktingmottagande.
Måndag 24 november kl 12-12.30 Bergsjö bibliotek
Tisdag 25 november kl 14-14.30 Gnarps bibliotek
Onsdag 26 november kl 16-16.30 Hassela bibliotek
Torsdag 27 november kl 18-18.30 Harmångers bibliotek
Välkommen!

Vill du veta mer?
Ring till Bergsjö bibliotek, 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Nya kommunfullmäktige
är nu på plats!
Den 3 november hade nya fullmäktige sitt
första sammanträde efter valet den 14 september.
Då valdes fullmäktiges presidium, alltså; ordförande - Stig
Jonsson (S), förste vice ordförande - Pernilla Kardell (C)
och andre vice ordförande - Britt Sjöberg (S)
Nästa sammanträde är måndagen den 1 december kl 18.
Vi webbsänder varje sammanträde, så du kan titta och
lyssna på ledamöterna och vilka beslut som tas.

Här får du veta mer om fullmäktige
Läs om fullmäktige och se vilka de nya ledamöterna är.
Hitta kallelser, protokoll och länkar till webbsändningar
och korta skrivna texter från sammanträdena.
nordanstig.se/webbkf

Har du en stund över i ditt liv?
- vi söker uppdragstagare
Vi behöver engagerade medmänniskor som kan tänka sig
att ge av sin fritid till barn, unga eller vuxna som behöver
tillfälligt extrastöd.

Vill du veta mer?
Kontakta våra socialsekreterare Anna-Lena Borg Engberg
eller Johanna Leyonberg på telefon 0652-362 31
nordanstig.se/stod

Drop-in på arbetsmarknadsenheten
Behöver du stöd i ditt jobbsök? Ta chansen att träffa kunnig personal eller bara använda våra datorer i ditt jobbsök.
Hos oss kan du få stöd med
 CV
 personligt brev
 jobbsök
 vägledning för framtida arbetsplaner.
Vi har öppet måndagar jämna veckor klockan 13-15 och
finns på Stationsvägen 2 i Bergsjö (Arbetsförmedlingen).

Vill du veta mer?
Kontakta våra arbetsmarknadsvägledare
Johan Wallin 0652-360 24 eller
Kristina J Gradin 0652-360 25
nordanstig.se/jobbsok

Företagare - vill du ha hjälp att
anställa sommarjobbare 2015?
Vi vill göra det lättare för dig som företagare att anställa
ungdomar och framför allt öka sysselsättningen bland
våra ungdomar och ge dem en bra start på kommande
arbetsliv.
Har du i ditt företag behov och möjlighet att erbjuda
sommarjobb för en skolungdom under en period under
sommaren 2015? Arbetsmarknadsenheten erbjuder ditt
företag hjälp med annonsering, vi tar emot ansökningshandlingar, CV och gör en första matchning. Vi hjälper
också till med kontakten innan du anställer den du vill ska
få chansen till ett sommarjobb i ditt företag.

Låter det intressant?
Ring Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknadsenheten
på telefon 0652-363 38 070-668 35 90
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