Kommuninformation

Föreningar – hög tid att söka bidrag
Ungdomar – vill ni jobba i sommar?
Du som är folkbokförd i Nordanstigs kommun, går ut år
9 på grundskolan eller år 1 på gymnasiet och är mellan
15 till 17 år, kan söka feriearbete hos oss.
Ansökningstiden är 1 mars till och med 31 mars 2018.
Mer information och ansökningsformulär hittar du på
vår webbplats.
Det går också bra att ringa oss:
Susanne Juuso Long 0652-363 39, 070-190 09 91
Christina (Thina) Wallin 0652-360 22, 070-241 30 91
Pär Karlsson 0652-360 24, 072-534 17 00
Varmt välkommen med din ansökan!
nordanstig.se/feriearbete

Följ med oss till framtidens boende!
Vi planerar för att
bygga om delar av
Hagängsgården till
trygghetsboende. Ett
trygghetsboende är en
mellanboendeform som
blir allt vanligare i Sverige. Boendet ger möjlighet till social samvaro och tillgång till
viss service i lokalerna.
Torsdag den 1 mars åker vi på studiebesök och tittar på
Ljusdalshems trygghetsboende på Gärdeåsen i Ljusdal.
Låter det intressant? Då är du varmt välkommen att följa
med oss på resan. Vi åker med Anderssons Buss med avgång från Bergsjögården, Bergsjö, klockan 8.15. Därefter
påstigning vid Bergesta, Gnarp 8.40 och Snäckan
i Harmånger, klockan 9.00.
Vi äter gemensam lunch på Ljusdals Hembygdsgård. Resan är gratis, men lunchen betalar du själv.

Anmälan senast måndag 26 februari till:
Berit Danielsson
070-349 83 97
berit.danielsson@nordanstig.se

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Lokalt aktivitetsstöd 1 juli – 31 december 2017.
Ansök senast söndagen den 25 februari 2018.
Hyresbidrag för kommande hyreskostnader enligt avtal
eller tillfälliga hyreskostnader för det gångna året.
Ansök senast torsdagen den 1 mars 2018.
Drift- och underhållsbidrag för kostnader gällande egna
lokaler och anläggningar under det senaste räkenskapsåret. Ansök senast torsdagen den 1 mars 2018.

Alla ideella och ekonomiska föreningar
Projekt- och Visionsbidrag för projekt och investeringar.
Ansök senast torsdagen den 15 mars 2018.

Bidrag sökbara under hela året
Kommunstyrelsens spontankassa upp till 25 000 kronor.
Bidrag till ledarutbildningar, 5 000 kronor per deltagare.

Mer information och ansökningsblanketter
hittar du på nordanstig.se/föreningsbidrag
För frågor kontakta Monica Enros, handläggare
0652-361 57, monica.enros@nordanstig.se

Det här händer på våra bibliotek
Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdagen den 22 februari klockan
17.30–19.00.
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala släktforskarföreningen.

Bokcirkel på Hassela bibliotek
Start 22 mars klockan 17.30.
Vi läser fyra bokklassiker under året, en bok per träff då
vi diskuterar det vi har läst.
Till första träffen ska vi läsa Tjärdalen av Sara Lidman.
Vill du vara med?
Anmäl dig till Annelee Larsson 073-818 02 99.
Har du frågor? Bergsjö bibliotek, 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Pssst… Du kommer väl
ihåg att fotografera Nordanstigsmotiv till nästa års miljöalmanacka? Vi behöver bilder
från alla årstider. Skicka dem
till anna.hesselgrenheijbel@nordanstig.se

nordanstig.se  0652-360 00
Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

Jobba med oss i vården i sommar!
Vi söker undersköterskor
och vårdbiträden till äldreomsorgen och omsorgen om
funktionshindrade, verksamheter som omvårdnadsboenden, hemtjänst, gruppbostäder, boendestöd och
dagverksamhet för dag-,
kväll- och nattjänstgöring.
Du ska ha gått omvårdnadsprogrammet eller ha erfarenhet av liknande arbete.
Läs mer och anmäl ditt intresse:

nordanstig.se/jobb
Du kan även skicka epost med bifogade betyg till:
bemanningsenheten@nordanstig.se
Vi söker också sjuksköterskor till våra särskilda boenden,
korttidsboenden och hemsjukvården för dag- och natttjänstgöring.

För mer information och intresseanmälan:
Sanna Bertils, enhetschef, 0652-363 01, 070-661 82 60
susanna.bertils@nordanstig.se
Berit Broberg Larsson, Vårdförbundet, 072-585 89 31

Nya öppettider på anhörigstödets kafé
Från och med torsdag 15 februari är Anhörigkaféet vid
Anhörigcenter öppet varje torsdag klockan 10–15.
På kaféet kan du som anhörig komma och ta en fika,
träffa anhörigsamordnaren eller andra anhöriga för en
pratstund.
Vi finns i Bållehuset, övre plan, med ingång via Hälsocentralens entré på Bållebergsvägen 5 B i Bergsjö.
Anhörigstöd finns för dig som hjälper eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Har du frågor?
Elisabeth Larsson
0652-361 48, 070-397 32 38
anhorigstod@nordanstig.se
nordanstig.se/anhorigstod

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
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Hjälp oss bevara byggnader av värde
Nu inventerar plan- och byggkontoret fastigheter med
högt bevarandevärde i kommunen. Vi söker byggnader
och fastigheter uppförda i början av 1900-talet eller tidigare och som bör bevaras för framtiden.
Tipsa oss, gärna med adress eller fastighetsbeteckning. Vi
kommer och fotograferar och dokumenterar.

Tips eller frågor:
bengt-ola.olsson@nordanstig.se
niklas.lindberg@nordanstig.se
072-454 41 13 (telefontid 8–12)

En föreställning du blir lyckligare av
Clownen Daff Daff besöker under vecka 8
våra förskolor. Det här
är den tredje och näst
sista konstformen som
nu kommer till Nordanstigs förskolor genom
Skapande förskola.
Söndag 25 februari ger
Daff Daff familjeföreställningen ”Hoppsan
Daff Daff”. Föreställningen är öppen för
alla, är gratis och riktar
sig till barn från tre år.
Daff Daff lovar en föreställning full av värme och underfundighet. Helt enkelt
en föreställning man blir lyckligare och snällare av!
Kulturhuset Bergsjögården
Söndag 25 februari kl. 14.00
Gratis inträde!

Har du frågor?
Lotta Lindgren, förskolechef
070-305 28 59
ann-charlotte.lindgren@nordanstig.se

Få alla våra webbnyheter direkt
Med en prenumeration får du ett mejl med länk till
sidan som uppdaterats med ny information. Du kan
själv välja om du vill prenumerera på alla eller bara
vissa nyheter och du kan när som helst ändra eller avsluta din prenumeration.
nordanstig.se/prenumerera
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