Kommunfullmäktige
sammanträder
måndagen den 31 mars kl 18

Kommuninformation

Allmänheten är välkommen som åhörare
Fullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare till fullmäktigesalen i gamla kommunhuset på Backvägen 1 i Harmånger.

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

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

Feriearbete för skolungdom
sommaren 2014
Du som har fyllt 15 år men inte 18 år är välkommen att
söka feriearbete hos oss. Vi vill ha din ansökan senast
söndag den 20 april.

Nordanstigs familjecentraler
- vi har utökat våra öppettider!
Våra familjecentraler är öppen mötesplats för föräldrar
och barn i åldern 0-6 år i Nordanstig.
Hos oss kan du ställa frågor, fika, leka på öppna förskolan, delta i aktiviteter och träffa andra föräldrar och barn!
Familjecentralerna är ett samarbete mellan kommunen
och hälsocentralerna.

Öppettider:
måndagar 9-12
måndagar 13-15
tisdagar
9-12
onsdagar 9-12
torsdagar 9-12
fredagar 9-12

Bergsjö
Harmånger
Harmånger
Bergsjö
Harmånger
Bergsjö (babycafé 0-12 månader)

Vill du veta mer?

Hitta hit!

Kontakta arbetsmarknadsenheten
Telefon 0652-360 22 eller 363 39

Släktforskarhjälp på Bergsjö bibliotek

Harmånger;
Harmångers Hälsocentral Backvägen 3
Bergsjö;
Bergsjö Hälsocentral Bållebergsvägen 5A
Ingång från Södra vägen,
mitt emot OK/Q8.

Torsdagen den 27 mars kl 17.30-19.30

telefon 070-357 60 31

nordanstig.se/feriearbete

Forskarföreningen Nordanstigs bygd- och släktband
bjuder in till forskarhjälp och servicekväll för alla släktforskningsintresserade.

Hitta hit!
Bergsjö bibliotek ligger på Hundskinnsvägen 1,
bredvid kommunhuset i Bergsjö. Telefon 0652-362 00

nordanstig.se/bibliotek

Nordanstig på Facebook
Även du som inte har ett konto på Facebook
kan gå in och läsa på kommunens sida:
facebook.com/nordanstigskommun

nordanstig.se/familjecentral

Ett narkotikafritt Sverige
- föreläsning för allmänheten
på Bergsjö skola den 8 april kl 18
Börje Dahl från Ett narkotikafritt Sverige föreläser i matsalen på Bergsjöskola den 8 april klockan 18. En samverkan mellan skola, BRÅ-och folkhälsorådet och socialtjänsten.
Ingen föranmälan, alla är välkomna!

Vill du veta mer?
Kontakta vår BRÅ– och folkhälsosamordnare
Christin Hübenette
Telefon 0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

