Öppettider Kristi himmelsfärd

Kommuninformation

Kommunkontoret och Socialkontoret
Kristi himmelsfärds dag torsdagen den 5 maj - stängt.
Övriga dagar håller vi öppet som vanligt!
När socialkontoret är stängt kan du ringa till socialjouren
på 026-10 02 25. Om du behöver anmäla akut när
socialtjänsten och socialjouren har stängt så kan du ringa
polisen på 114 14. Vid akuta situationer när det är fara
för liv ringer du 112.

nordanstig.se/kontakt

Kommunfullmäktige
sammanträder

Skol- och arbetslivsmässa
För att våra ungdomar ska se kopplingen mellan skola
och arbetsliv på ett tydligt sätt, samverkar vi med
företagare genom att ha PRAO-elever i både privat och
offentlig sektor. PRAO-perioden avslutas med mässan
där eleverna tillsammans med företagarna visar upp
företaget som de varit hos under sin PRAO-tid.

Välkommen till Bergsjö skola
lördag 14 maj kl. 10.00-13.00

Måndagen den 9 maj 2016 kl. 18.00
Ärendelistan finns på kommunens bibliotek, på vår
webbplats nordanstig.se/politik och anslagen på
kommunkontorets anslagstavla.

- Försäljning
- Underhållning
- Servering

Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in din
fråga senast fem dagar före ett sammanträde. Du får 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

PRAO står för praktisk arbetslivsorientering.

Har du frågor?
Eva Klang, rektor 0652-362 51
Janina Stoor, projektledare 073-935 81 05
nordanstig.se/prao

Allmänheten är välkommen som åhörare
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till
Kulturhuset Bergsjögården, Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf

Vill du veta mer?
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03

nordanstig.se/politik

Följ oss på Facebook!
Följ oss eller bara läs om oss på
facebook.com/nordanstigskommun

Utställning
Lång borta och nära
Bergsjö bibliotek 4 april – 3 juni
Akvareller och akryler av Elena
Sahlin.

Torsdag 12 maj klockan 18.00
Elena Sahlin berättar något om
akvarellmåleriets historia och om
sitt sätt att måla akvarell.

Öppettider Kristi himmelsfärdshelgen
Onsdagen den 4 maj
Bergsjö bibliotek är öppet klockan 11.00-13.00
Hassela bibliotek stängt.

Torsdagen den 5 maj
Alla bibliotek är stängda.

Här får du mer information
Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

nordanstig.se/bibliotek

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
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