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Kommuninformation

Kul på sommarlovet!
nordanstig.se/vadhänder
Fotbolls-VM på Bergsjö Bio:

Se Sverige möta Mexiko!
Har du precis gått ut sexan eller är äldre? Kom och se fotbollsmatchen mellan Sverige och Mexiko på Bergsjö Bio
den 27 juni. Föräldrar är också välkomna.
Tid:

Onsdag den 27 juni kl. 15.45–18.00
Matchen startar kl. 16.00. Kom i tid!
Det ryms max 200 personer i salongen.
Plats: Bergsjö Bio (Bergsjögården)
Vi bjuder ungdomarna på snacks. Vuxna kan köpa fika.
Välkommen!

Biblioteksinformation
Sommarens utställning
Bergsjö bibliotek 25 juni – 9 augusti
Hattar av Eva-Lotta Holmberg och linnekläder av Gun
Spång.

Försäljning av gallrade böcker 2 kr/st
Under tiden 25 juni – 16 augusti finns det gallrade böcker
att köpa på kommunens bibliotek.

Ha koll på vad som händer!
Du har väl koll på alla andra aktiviteter i Bergsjö, Ilsbo,
Hassela, Gnarp och Harmånger i sommar?
Det blir fotbollsträning, bollaktiviteter, kubb, boule, fiske,
strandhäng, beachvolleyboll, skateboardsskola, frisbeegolf,
Följ oss på Facebook och Instagram
brännbollsturnering,
ridläger, plasklek, simmärkestagning
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun
med mera.
Läs mer på nordanstig.se/vadhänder

Sommarstängt
Arbetsmarknads- och flyktingenheten
Arbetsmarknads- och flyktingenheten håller kontoret
stängt från torsdag 9 juli till fredag den 27 juli på grund
av låg bemanning under semesterperioden. Det går alltid
att nå oss på telefon under kontorstid. Ring kommunens
växel, 0652-360 00.

Anhörigkaféet på Bållebergsvägen
Anhörigkaféet har stängt 5 juli – 29 augusti. Kaféet har
öppet igen den 30 augusti kl. 10–15. Välkomna åter då!
Har du frågor?
Elisabeth Larsson, anhörigsamordnare,
070-397 32 38, elisabeth.larsson@nordanstig.se

Sommaröppet på våra bibliotek
Bergsjö bibliotek 22 juni – 19 augusti
Måndag
kl. 12–16, 17–19
Tisdag
kl. 12–16, 17–19
Onsdag
kl. 12–16
Torsdag
kl. 10–14, 17–19
Gnarps bibliotek 9 juli – 5 augusti
Tisdag
kl. 17–19
Torsdag
kl. 17–19
Harmångers bibliotek 2 juli – 29 juli
Tisdag
kl. 17–19
Torsdag
kl. 17–19
Hassela bibliotek 25 juni – 19 augusti
Torsdagar kl. 15–19
Har du frågor kontakta Bergsjö bibliotek, 0652-362 00
Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

nordanstig.se w 0652-360 00
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

