Öppettider under påsken

Kommuninformation

Skärtorsdagen - 17 april
Bergsjö bibliotek
Gnarps bibliotek
Harmångers bibliotek
Hassela bibliotek
Kommunhuset

11-13
stängt
9-13
stängt
8-13

Långfredagen - 18 april
Biblioteken
Kommunhuset

stängda
stängt

Annandag påsk - 22 april
Biblioteken
Kommunhuset

stängda
stängt

Socialjouren når du via 112 när kommunhuset är stängt.

Se fågelholkar som elever snickrat!
Bergsjö bibliotek 31 mars - 25 april
Eleverna på Bergsjö skola har snickrat
fågelholkar. Holken på bilden vann den
23 mars Naturskyddsföreningens tävling
SM i Fågelholk. Den visas på Skansen
och finns inte med bland holkarna på
bibliotekets utställning.
Bergsjö bibliotek Hundskinnsvägen 1, telefon 0652-362 00

Hur kan vi hjälpa unga människor att
inte bli frivilliga försökskaniner för
langarna på nätet?
- En föreläsning för allmänheten
tisdagen den 8 april kl 18
i matsalen på Bergsjö skola
Börje Dahl från Ett narkotikafritt Sverige föreläser bland
annat om internetdroger och dess effekter.
En samverkan mellan skola, BRÅ-och folkhälsorådet och
socialtjänsten.
Ingen föranmälan, alla är välkomna!

Har du fått
Hälsa på lika villkor-enkäten?
- Du har april på dig att svara!
Vill du veta mer
om föreläsningen eller enkäten ovan?

Glad påsk!

Kontakta vår BRÅ– och folkhälsosamordnare
Christin Hübenette, telefon 0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

Nya bidrag för ideella och
ekonomiska föreningar
Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om nya bidrag för
ideella och ekonomiska föreningar som är verksamma i
Nordanstig.

Bidrag med ansökan senast 15 april
Ersätter tidigare KS utvecklingsmedel:
• Visionsbidrag
• Projektbidrag

Bidrag som kan sökas hela året

Nordanstig ﬁnns på Facebook!
Även du som inte har ett konto på Facebook
kan gå in och läsa på kommunens sida:

facebook.com/nordanstigskommun

• Spontankassa
• Ledarutbildning
• Ungdomsinitiativ (ändrad summa att söka)

Läs om de nya bidragen
på nordanstig.se/foreningsbidrag
Vill du veta mer?
Ring till Monica Enros, handläggare för föreningsbidrag
telefon 0652-361 57

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

