På gång på biblioteken

Kommuninformation

Min historia – ﬂyktingar berättar
Som en del av kampanjen Bibliotek MOT rasism
välkomnar vi nu till två kvällar med personliga
berättelser från Nordanstigsbor. Kom och lyssna, ställ
frågor och samtala. Vi bjuder på fika.
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.

Sagostund med dans
Bergsjö bibliotek lördag 6 december 10.00-11.00
Kom och lyssna på ”Mamma Mu och Kråkans jul”
och se dansare från Bergsjö dansstudio ge liv åt sagan.
Efter sagan kan alla som vill göra julkort och rita
teckningar.

Utställningar
Hassela bibliotek 10 november - 7 januari
I montern på Hassela bibliotek visas västar från
hembygdsgårdens klädkammare.
Bergsjö bibliotek 24
november - 9 januari
Utställningen ”Vi blåste
bort ibland” består av
originalillustrationer till
barnboken ”Vi blåste
bort ibland” av Viveka
Sjögren. Det är en poetiskt skildrad berättelse
i form av en dikt om ett
träd under årets olika väderlekar och två barn som
leker under trädet. Viveka Sjögren kommer från
Stockholm, men är bosatt i Delsbo.
Utställningen är lånad från Landstinget Gävleborgs
konstsamling och är en del av projektet Se en bok!

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

Vi söker nya medarbetare!
Vi är i behov av fler medarbetare inom social omsorg.
Vill du bli medlem i vårt team kan du skicka ditt CV till
vår socialchef David Lindqvist:
david.lindqvist@nordanstig.se eller via brev till
Nordanstigs kommun, Box 56, 820 70 Bergsjö. Märk
kuvertet med David Lindqvist.

Asyl- och ﬂyktingmottagande
- mångfald som tillväxtfaktor!
Har ni 30 minuter att ge oss på er arbetsplats?
Vi på arbetsmarknads- och flyktingenheten kommer
gärna till er arbetsplats på ett personalmöte, en utbildningsdag eller under en fikarast och berättar om det vi
kan och ni vill veta. Vi kommer till er när det passar er!
• Hur många kommer och hur många ”tar vi hit”?
• Vem är flykting?
• Vad får de som kommer?
• Vad gör de?
• Hur tryggar vi vår arbetskraftsförsörjning?
Har du speciella frågor så förbereder vi svar om du hör
av dig med dem innan vi kommer.

Vill du boka en tid eller fråga något?
Kontakta Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad
och flyktingenheten på 070-668 35 90 eller via mejl:
bente.sandstrom@nordanstig.se

Vi satsar på sortering för återbruk
på Homons återvinningscentral
- och söker nu samarbetspartners
Under 2015 kommer Homons återvinningscentral i
Jättendal att börja sortera för återbruk, med möjlighet att
kunna lämna in fungerande saker för återanvändning. Vi
vill samarbeta med ideella föreningar eller dig som arbetar med välgörande ändamål inom Nordanstigs kommun
eller i angränsande kommun. Vi hör av oss med mer information om du skickar en intresseanmälan med dina
kontaktuppgifter till oss senast 17 december 2014. Skicka
till kommun@nordanstig.se eller Nordanstigs kommun,
Box 56, 820 70 Bergsjö. Märk brevet återbruk.
Vi ser fram emot att höra av dig!

Här får du veta mer
Simon Qviberg, handläggare 072-208 73 61
nordanstig.se/återbruk

Vi önskar dig en trevlig advent!
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