Anhörigvecka med öppet hus

Kommuninformation

Albackens dagverksamhet
21–25 maj kl. 10.00–14.00
Du som är anhörig – välkommen till
oss på Albackens dagverksamhet för
att fika och se hur vi har det.
Albackens dagverksamhet ligger på
Bållebergsvägen 5c i Bergsjö, med
ingång från Södra vägen.

Det händer på våra bibliotek

Har du frågor?
Albackens dagverksamhet
albackensdagverksamhet@nordanstig.se
0652-361 47

14–18 maj
Ta med en egen bok och byt den mot någon annans!

Öppet hus på Bringstaskolan

Våra öppettider hittar du på nordanstig.se/bibliotek

23 maj kl 18.30–20.00

Extraöppet på Gnarps och Harmångers
bibliotek

Kom och se våra fina lokaler! Årskurs 1–3 uppträder med musikal
och fika finns att köpa. Lotteri,
plantförsäljning och utställningar.
Bringstaskolan ligger på Backvägen 8 i Harmånger.
Hjärtligt välkommen!
Har du frågor?
Kontakta Bringstaskolan, 0652-363 94,
linnea.k.persson@nordanstig.se

Brukar du ta fina bilder?

Bokbytarvecka på alla bibliotek

På biblioteken finns ett bokbytarbord där du lämnar din
bok och väljer ut en annan bok som du tar med dig hem.
Gratis såklart!

19 maj är är det Gnarpsdagen och Gnarps bibliotek har
öppet klockan 10–13.
23 maj är det öppet hus på Bringstaskolan och Harmångers bibliotek har öppet klockan 18.30–20.
Har du frågor?
Kontakta Bergsjö bibliotek, telefon 0652-362 00

Information om avfallshantering
till dig som är företagare
Nya öppettider för företag

Du kommer väl ihåg att fotografera Nordanstigsmotiv
till nästa års miljöalmanacka? Vi behöver bilder från alla
årstider.

Sedan den 25 april har mottagningen av företagsavfall vid Homons återvinningscentral begränsat öppethållande. De nya tiderna är vardagar 08.00–11.00.

Skicka dina bilder till webbredaktionen@nordanstig.se

Företag kan bara lämna sorterat avfall

Prenumerera på webbnyheter
Håll dig uppdaterad om vad som publiceras på vår webbplats genom att prenumerera. Du får e-post med en länk
till sidan som uppdaterats med ny information.
Gå in på nordanstig.se/prenumerera

All manuell och maskinell sortering på avfallsanläggningen har upphört och endast sorterat avfall tas
emot.
Förändringarna gäller bara företag och verksamheter,
inte privatpersoner.
Mer information finns på

nordanstig.se/avfallföretag

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

nordanstig.se w 0652-360 00
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