Kommuninformation

I sommar har vi ändrade öppettider
på Homons återvinningscentral
Mellan 13 juni-28 augusti kommer vi att ha stängt vissa
fredagar men håller istället öppet vissa lördagar.

Studera på Vuxenutbildningen
Under perioden 22 juni - 10 juli kan du boka tid
för vägledning inför höstens kurser.
Hela kursutbudet hittar du på vår webbplats.

Följande lördagar har vi öppet:
13 och 27 juni 10.00-14.00
11 och 25 juli 10.00-14.00
8 och 22 augusti 10.00-14.00

nordanstig.se/vuxenutbildningen

Följande fredagar har vi stängt:
19 juni
3, 17 och 31 juli
14 och 28 augusti

Har du frågor eller vill boka tid för vägledning?

Ordinarie öppettider

Ring Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76 eller 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se

Måndag-fredag 12.00-15.45, torsdagar 12.00-18.45

Har du frågor?
Ring till kundtjänst 0652-361 75, 361 86 eller 361 84
Eller mejla till avfall@nordanstig.se
nordanstig.se/renhallning

Föreläsning om medberoende
- att vara anhörig till en missbrukare
på Kulturhuset Bergsjögården 17 juni kl. 18.00
Nordanstigs öppenvård bjuder in till föreläsning om
medberoende, att vara anhörig till någon som missbrukar
alkohol eller droger. En terapeut med egen erfarenhet
föreläser.
Varmt välkommen till Kulturhuset Bergsjögården
onsdagen den 17 juni klockan 18.00-20.30
Kulturhuset Bergsjögården ligger på Södra Vägen 3 i
Bergsjö, mittemot kyrkan.
Föreläsningen är gratis och vi bjuder på fika.

Här får du mer information
Kontakta Isak Hagberg, alkohol- och drogterapeut
070-324 03 79, isak.hagberg@nordanstig.se

Sommaröppettider Bergsjö bibliotek
Under perioden 19 juni-14 augusti är Bergsjö bibliotek
stängt på fredagar.
Öppettider 19 juni-14 augusti
Måndagar 11-15 och 17.30-19.30
Tisdagar 11-15 och 17.30-19.30
Onsdagar 11-15
Torsdagar 11-15 och 17.30-19.30

Har du frågor?
Kontakata Bergsjö bibliotek telefon 0652-36200
nordanstig.se/bibliotek

Tillfälligt förändrade öppettider
Kommunkontoret och socialkontoret
Fredagen den 19 juni, midsommarafton, har vi stängt.
Om du behöver komma i kontakt med socialkontoret
när vi har stängt ringer du 112 och begär Socialjouren.
nordanstig.se/öppettider

Glad midsommar!
www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00
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