På gång på biblioteken

Kommuninformation

Författarbesök - Ninni Schulman
Tisdag 21 april kl 18.30 kommer Ninni
Schulman till Bergsjö bibliotek och berättar
om sitt skrivande och sina böcker.
Författaren är bokad via Författarcentrum.

Utställning av elever från Ilsbo skola
Bergsjö bibliotek 20 april – 13 maj

Släktforskarhjälp på Bergsjö bibliotek
Torsdagen den 23 april kl 17.30-19.00
Forskarföreningen Nordanstigs bygd- och släktband
bjuder in till forskarhjälp för alla intresserade.

Sortering för återbruk på
Homons återvinningscentral

Försäljning av gallrade böcker på alla bibliotek.
Kom och fynda!

Från och med måndagen den 4 maj kan du lämna in
saker till återbruk istället för att slänga dem i en avfallscontainer. Du kan till exempel lämna in möbler, husgeråd och textilier. Vi samarbetar med lokala organisationer som får ta del av återbruksmaterialet. Återbruk
skapar inget avfall och är det bästa för miljön!

Öppettider Valborgsmässoafton torsdag 30 april
Bergsjö bibliotek
11.00-13.00
Harmångers bibliotek 9.00-13.00
Gnarps bibliotek
stängt.

Vill du veta mer?
Kontakta Bergsjö biblotek 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Ändrade öppettider och helgöppet lördag 25 april
Måndag - fredag 12.00-15.45
Torsdag 12.00-18.45
Helgöppet lördagen den 25 april mellan klockan 10-14.

European Cycling Challenge 1-31 maj
- vill du delta i Team Gävleborg?

Vill du veta mer?

Cykelutmaningen European Cycling Challenge är europas
största cykelutmaning mellan städer och regioner i
Europa. Du som bor i Gävleborgs län kan om du vill delta
i Team Gävleborg eftersom kommunerna valt att samarbeta. Alla cykelresor som du gör för att transportera dig
är giltiga, som exempelvis när du cyklar till arbetet, förskolan, affären eller träningen. Ren tränings- och tävlingscykling är ogiltig. Du kan läsa mer om hur det går till på
vår webbplats. Vi lottar ut priser bland de som deltar!

nordanstig.se/aterbruk

Vill du veta mer?
Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare
0652-362 10 eva-lena.berglin@nordanstig.se

Anna Heijbel, teknik och miljöhandläggare 0652-362 84
anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se

På gång i skolan
Skapande skola bjuder på veckans rebus
I år kommer Skapande skola att under sex veckor,
13 april-19 maj, ha veckans rebus. Rebusarna kommer att
fungera som ledtrådar inför årets projekt Skogens pusselbitar. Skolorna får veckans rebus på måndagar, vi andra
kan följa och försöka lösa veckans rebus på tisdagar
genom Facebook eller vår webbplats. De rätta svaren
kommer att presenteras på fredagar.

Har du frågor om Skapande skola?
Mia Rydell, projektledare 070-399 15 99
Janina Stoor, projektledare 073-935 81 05

nordanstig.se/ecc2015

Studera på
Vuxenutbildningen
Boka tid för vägledning inför
höstens studier!
Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76 eller 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se
nordanstig.se/vuxenutbildningen

nordanstig.se/skapandeskola

Skol– och arbetslivsmässa
lördagen den 9 maj 2015
Kom ihåg skola och arbetslivsmässan lördagen den 9 maj 10-14
Skola & Arbetslivsmässa
på Bergsjö skola. Kom och ta del
av elevernas presentationer av
företagen och verksamheterna där de gjort sin praktik.

Har du frågor om skol– och arbetslivsmässan?
Eva Klang, rektor 073- 270 66 37
Janina Stoor, samordnare 073-935 81 05
nordanstig.se/prao
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