Välkommen till vår

Skola-arbetslivsmässa

Kommuninformation

Lördag den 17 maj kl 10-15
Skola & Arbetslivsmässa

Bergsjö skola, Skolvägen 9, Bergsjö

Det här är avslutningen på elevernas PRAO, Praktisk Arbetslivsorientering, läsåret 2013/2014. Eleverna i år 8 och
9 har varit på en PRAO-plats i ett företag eller i kommunens
verksamheter en dag i månaden under hela läsåret.
11.00 Invigningstal i foajén med rektor, företagarföreningens ordförande, studie- och yrkesvägledare
11.30 Dansuppvisning med Dansstudion på Borggården
12.00 Program av Ilsbo skola
13.00 Återinvigning av Oskar Lindströms mosaiktavla i foajén
13.30 Streetart dans på Borggården
14.00 Politikerhörna i matsalen med möjlighet att ställa
frågor till dina lokala politiker

EU-valet 25 maj 2014
Du som har rösträtt i EU-valet får din röstsedel hemskickad med posten. Du får även
information om vilken vallokal du ska rösta i
och vilka öppettider det är.
Om du vill förtidsrösta gäller andra lokaler och tider:

Musik i foajén - elever från musikverkstan.

Här kan du förtidsrösta 2014

Hela dagen i olika rum i skolan:
 Biosalong med filmvisning
 Utställningar och redovisningar från elevernas PRAO
 Öppet hus på Lönnbergsskolan (F-3) och i Villan (4-6)
 Experiment och uppvisning av NTA-lådor, Naturkunskap
och teknik för alla
 Frågeslinga; svara på frågor om Nordanstigs företagande
 Ponnyridning
 Lotterier
 Lekhörna för de minsta
Försäljning av hamburgare och dryck 40 kr, på Borggården
Överskottet går till eleverna.
Reservation för att programmet kan komma att bli ändrat.

Kom ihåg att ta med ditt röstkort och din legitimation!
Bergsjö bibliotek - Övervåningen (hiss finns) 7-25 maj
Vardagar 12-14
Fredag 16 maj och fredag 23 maj till 12-15
Måndag 19 maj 17.30-19.30
Lördag 24 maj 9-11 och valdagen 25 maj 18-21
Harmångers bibliotek
tisdag 20 maj 17.0019.00
Hassela bibliotek
onsdag 21 maj 16.30-18.30
Gnarps bibliotek
torsdag 22 maj 17.00-19.00
Din lantbrevbärare hjälper dig också med förtidsrösten.

Vill du veta mer om mässan?

Vill du veta mer om EU-valet?

Eva Klang, rektor, telefon 0652-362 51
Annette Åström, studievägledare, 0652-362 46
nordanstig.se/prao

nordanstig.se/val och valmyndigheten.se

Välkommen på våra
trygghetsvandringar våren 2014
Hassela tisdagen den 29 april kl. 18-20
- Samling i Arthur Engbergs skolas matsal
Gnarp onsdagen den 7 maj kl. 18-20
- Samling i Gnarp skolas matsal
Jättendal & Mellanfjärden
tisdagen den 13 maj kl 18-20.30
- Samling i Turistbyråns lokal på brandstationen i Jättendal.
- I Mellanfjärden ses vi på Sjömärkets parkering ca19.15
I Ilsbo, Bergsjö, Stocka och Strömsbruk har vi trygghetsvandringar i höst.

Öppet hus 12-16 maj kl 10-14
för anhöriga till våra gäster på
Albackens dagverksamhet
Välkommen till dagverksamheten på Bållebergsvägen 5c i
Bergsjö, ingång på gaveln mot Södra Vägen. Vi bjuder på
fika. Anmäl dig till Åsa Hjelm eller Mia Norling på telefon 0652-361 47. nordanstig.se/albacken

Kommunens bibliotek är stängda
måndagen den 19 maj
Även webbplatsen helgebiblioteken.se är stängd då.
Vi kommer att uppgradera bibliotekets datasystem.

Har du frågor? nordanstig.se/bibliotek
Ring Lena Gräntz, bibliotekschef 0652-362 05

Vill du veta mer?
Ring Christin Hübenette, Brå– och folkhälsosamordnare
0652-362 14 eller 073-275 54 95
nordanstig.se/bra

Nytt pris för matlådor via hemtjänsten
Från den 1 maj kostar alla matlådor 50 kronor och innehåller även dryck. Priset gäller för biståndsbedömd matdistribution och beslutades av fullmäktige den 31 mars.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Ruthström, vård- och omsorgschef
0652-36128 eller 070-565 62 63

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

