Kommuninformation
Nordisk biblioteksvecka
- högläsning, nordisk berättartradition och
litteratur på våra bibliotek
Kom och kura skymning med oss. Bibliotekspersonalen
läser högt ur böcker om vänskap. Efteråt bjuder vi på fika
och samtalar.

Du som fått medborgarenkäten

Bergsjö bibliotek måndag 9 november

- ta chansen att vara med och påverka

För barn och ungdomar klockan 15.00
- högläsning ur Skriv i Sanden
För vuxna klockan 18.30
- högläsning ur Islänningasagorna

Harmångers bibliotek måndag 9 november
För vuxna klockan 18.30
- högläsning ur Islänningasagorna
Välkommen!

lse!
Påminne

Enkäten gör Statistiska centralbyrån på uppdrag av kommunen och har under september gått ut till 600 slumpvis
utvalda medborgare i Nordanstig. Ditt deltagande är viktigt för oss då dina svar ger oss förslag på områden som
kan utvecklas och förbättras.

Du svarar anonymt på enkäten

Ring Bergsjö bibliotek 0652-362 00

Vi behöver ditt svar senast 10 november. Du kan svara
antingen via pappersenkäten du fått i brevlådan eller på
webben där den dessutom finns på engelska, finska och
spanska. Resultaten kommer vi att presentera på vår webbplats under december 2015.

nordanstig.se/bibliotek

Har du frågor om medborgarenkäten?

Har du frågor?

PRAO läsåret 2015-2016
- nu kör vi igång!
Vi fortsätter med samma lyckade
koncept där vi i samverkan med
företagare i kommunen stärker
kopplingen mellan skola och
arbetsliv. Eleverna är ute på ett
företag eller verksamhet en till två
dagar i månaden under hela läsåret. Eleverna avslutar med att
presentera sina PRAO-platser på skol– och arbetslivsmässan i maj 2016.
PRAO står för praktisk yrkeslivsorientering.
Tack alla ni som redan anmält er för att ta emot praoelever. De flesta av våra elever har nu en praoplats men vi
behöver ytterligare några platser. Välkommen att höra av
dig om du har möjlighet att ta emot en eller flera elever
följande datum:
tisdag och onsdag 10-11 november, torsdag 3 december,
måndag 18 januari, tisdag och onsdag 9-10 februari
fredag 18 mars, onsdag och torsdag 20-21 april,
fredag 13 maj och lördag 14 maj är det final med skol– och
arbetslivsmässa.

Har du möjlighet att ta emot PRAO-elever?

Kontakta Mona Franzén-Lundin,
kvalitets– och utvecklingschef
0652-361 68

Kommunfullmäktige sammanträder
måndag 9 november 2015 kl 18.00
Allmänheten är välkommen som åhörare
Fullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare till Kulturhuset Bergsjögården på
Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Allmänhetens frågestund
Allmänheten kan ställa frågor till fullmäktige. Om du har
en fråga till kommunfullmäktige ska du skicka in den
senast fem dagar före ett sammanträde. Du kommer
att få ditt svar muntligt på sammanträdet.
Hit skickar du din fråga:
Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56, 820 70 Bergsjö.
Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södra Vägen 14
i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se

Se sammanträdet på webben

Ring Janina Stoor, projektledare 073-935 81 05 eller
Eva Klang, rektor 0652-362 51

Vi webbsänder varje sammanträde, så du kan titta och
lyssna på ledamöterna och vilka beslut som tas. Du kan
också se sammanträden i efterhand på

nordanstig.se/prao

nordanstig.se/webbkf
Vill du veta mer?
Kontakta kommunsekreterare Eva Engström
på telefon 0652-361 03

nordanstig.se/politik

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00
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