Kommunfullmäktige
sammanträder

Kommuninformation

Måndagen den 4 april 2016 kl. 18.00
Ärendelistan finns på kommunens bibliotek, på vår
webbplats nordanstig.se/politik och anslagen på
kommunkontorets anslagstavla.

Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka
in din fråga senast fem dagar före ett sammanträde.
Du får ditt svar muntligt på sammanträdet.
Hit skickar du din fråga:
Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56, 820 70 Bergsjö.
Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södra Vägen 14
i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se

Allmänheten är välkommen som åhörare
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och
du är välkommen som åhörare till
Kulturhuset Bergsjögården, Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också
se sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf

Vill du veta mer?
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03
nordanstig.se/politik

Vi söker

undersköterskor och vårdbiträden
Inför sommaren söker vi vikarier som har gått
omvårdnadsprogrammet eller har erfarenhet av
liknande arbete. Vi behöver vikarier till omvårdnadsboenden, hemtjänst, gruppbostäder och boendestöd
för dag-, kväll- och nattjänstgöring.

Vill du jobba som sommarvikarie?
Fyll i formuläret på nordanstig.se/jobb eller skicka
ett mejl till bemanningsenheten@nordanstig.se och
bifoga betyg.

Undersköterskor för vikariat 75 %
Vi behöver förstärka vår pool av undersköterskor.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller
har erfarenhet av liknande arbete för vikariat på
75% under perioden 1 april-30 september.

Är du intresserad av ett vikariat?
På nordanstig.se/jobb kan du läsa mer om och
ansöka till tjänsten.

På gång på biblioteken
Framtidens Föreningar
- för föreningar och andra intresserade
Välkommen till Kulturhuset Bergsjögården,
torsdagen den 7 april 2016 kl. 18.00-21.00
Nu följer vi upp idéerna från träffen den 26 oktober
2015. Hur kan vi tillsammans gå vidare med
samverkan för integration? Vi återkommer med
information om programpunkter och innehåll i nästa
nummer av Nordanstigarn.

Anmäl dig senast onsdagen den 6 april
Christin Hübenette, folkhälso- och
ungdomssamordnare 073-275 54 95
Marika Engberg, flyktingsamordnare och
projektledare 070-218 49 52

Öppettider skärtorsdagen den 24 mars 2016
Bergsjö bibliotek
Harmångers bibliotek
Gnarps bibliotek
Långfredagen och annandag påsk

11.00-13.00
11.00-13.00
stängt
stängt.

Skrivarverkstad på påsklovet
Barn och ungdomar 10-15 år, välkommen att testa
på olika sätt att skriva och komma på berättelser
och dikter.
Gnarps bibliotek
tisdag 29 mars 13.00-16.00
Hassela bibliotek
onsdag 30 mars 13.00-16.00
Harmångers bibliotek torsdag 31 mars 13.00-16.00
Bergsjö bibliotek
fredag 1 april 13.00-16.00

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdag 31 mars kl. 17.30-19.00
Välkommen att ställa frågor till medlemmar i den
lokala släktforskarföreningen.

Har du frågor?
Kontakta Bergsjö bibliotek 0652- 362 00
nordanstig.se/bibliotek
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