Vem tycker du ska få årets
arkitektur- och byggnadsvårdspris?

Kommuninformation

Byggnadsnämnden beslutade hösten 2016 att inrätta ett
arkitekturpris för att premiera insatser för god arkitektur
för byggnader och bebyggelsemiljöer i vår kommun.
I tävlingen uppmärksammas ett byggnadsverk, en anläggning eller ett uteområde som bäst anpassats till platsen
och som bidrar till miljön med nyskapande arkitektur och
bidrar till en god byggnadsvård:
Kategori A: God arkitektur. En ny- eller tillbyggnad som
är särskilt tilltalande i sig och i sitt sammanhang.
Kategori B: God byggnadsvård. Varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av ett äldre byggnadsverk.
Kategori C: God livsmiljö. Byggnadsverk, anläggning eller uteområde som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, hållbarhets- eller kretsloppsmässigt, socialt eller på annat sätt.
Nominera senast den 14 september 2018
Ett objekt kan nomineras till en eller flera av de tre kategorierna. Mer information finns på nordanstig.se/nominera.
Du kan också kontakta Ola Tollin, tf. stadsarkitekt på
0652-362 47 om du har frågor.

COPE föräldrautbildning i höst
– vi startar den 27 september
Har du en treåring som skriker efter glass? En sexåring
som ”ska bara” – först? Eller en elvaåring som får raseriutbrott när du vill att han/hon ska lägga ifrån sig mobilen?
COPE står för Community Parent Education Program och
är ett föräldrautbildningsprogram för dig som har barn
mellan 3 och 12 år och bor i kommunen.
Utbildningen är gratis. Anmäl dig senast 10 september. Läs
mer om utbildningen och hur du anmäler dig på
nordanstig.se/cope

Biblioteksinformation
Sommaröppet på våra bibliotek
Aktuella öppettider under sommaren hittar du på
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Begränsad service i semestertider
• Klimat- och energirådgivningen stängd vecka 26–30.
• Begränsad handläggning av parkeringstillstånd under
vecka 26–30.
• Ingen handläggning av bostadsanpassningsärenden görs
vecka 29–31.
• Konsumentvägledaren har semester vecka 29–33. I
kommunens reception finns foldrar med tips och råd,
blanketter för att ångra avtal och mall för hur du
bestrider fakturor. Mer information på vår webbplats
nordanstig.se/konsument och på Konsumentverkets
webbplats hallakonsument.se

nordanstig.se/biblioteksöppet

Tavlor i collageteknik
Utställning på Harmångers bibliotek 23 maj – 31 juli
Elsa Sophia bor i Jättendal där hon skapar tavlor i collageteknik och smycken. I sommar ställer hon ut sina tavlor
på Harmångers bibliotek.

Sommarutställning på vårt
bibliotek i Bergsjö
Till och med den 9 augusti kan du se
Eva-Lotta Holmbergs hattar och Gun
Spångs linnekläder på Bergsjö bibliotek.

Försäljning av gallrade böcker 2 kr/st
Nu har du chansen att köpa gallrade böcker på kommunens bibliotek. Den 16 augusti är sista dagen du kan
handla.
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

