Hjälp oss hitta Nordanstigs stjärnor

Kommuninformation

Vi vet att det i Nordanstig finns innovativa företagare,
engagerade ledare, framgångsrika idrottare och inte minst
medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt arbete.
Vi vill uppmärksamma dessa personer men vi behöver din
hjälp att hitta dem!
Kom igen alla Nordanstigsbor – nominera dina favoriter!
Årets Företagare
Årets Medarbetare
Årets Ledare
Årets Kulturprofil
Årets Förening
Årets Nordanstigare
Årets Idrottare
Årets Arkitekturpris
Du nominerar genom att gå in på nordanstig.se/nominera
Det går också bra att skicka ett mejl till
helena.havela@nordanstig.se
Vi behöver dina nomineringar senast onsdag 6 september.
Nomineringen till Årets Arkitekturpris är öppen till och
med fredag 15 september.

Sommaröppet på våra bibliotek
Bergsjö bibliotek 19 juni – 18 augusti
Måndag klockan 11–19
Tisdag klockan 12–16, 17–19
Onsdag klockan 12–16
Torsdag klockan 10–14, 17–19

Gnarps bibliotek 10 juli – 11 augusti
Tisdag klockan 17–19
Torsdag klockan 17–19

Harmångers bibliotek 10 juli – 4 augusti
Tisdag klockan 17–19
Torsdag klockan 17–19

Hassela bibliotek 26 juni – 11 augusti
Torsdagar klockan 15–19

Minnesutställning
Kom ihåg att tävla med dina bilder!
Var med i fototävlingen och
visa ditt smultronställe i
Nordanstig.
De tretton vinnande bidragen
publiceras i Miljöalmanackan
2018. Vi vill ha bilder från alla
årstider!

Bergsjö bibliotek 26 juni – 17 augusti
Under sommaren ställer vi ut konst av Svante Stenborg
från Gnarp.

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

Kvällsbad på rätt dag

nordanstig.se/miljöalmanacka

Konsumentvägledning i sommar
Vår konsumentvägledare har semester 17 juli–13 augusti.
I kommunens reception finns foldrar med tips och råd,
blanketter för att ångra avtal och mall för hur du bestrider
fakturor.
Mer information hittar du på nordanstig.se/konsument
och på Konsumentverkets webbplats hallakonsument.se

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

Rätt datum för familjekvällarna på Hassela Äventyrsland
är torsdag 29 juni, tisdag 4 juli, torsdag 6 juli, tisdag 11
juli, torsdag 13 juli och tisdag 18 juli.
nordanstig.se/sommarlov

Sola säkert i sommar
När solen väl kikar fram i sommar gäller det att inte bli
för ivrig och bränna sig. Skugga och kläder ger det bästa
solskyddet. Var extra försiktig mitt på dagen när solen är
som starkast. Fler tips och råd om sunda solvanor hittar
du på 1177.se/sundasolvanor

Har du frågor?
Kontakta Christin Hübenette, folkhälsosamordnare
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

Ha en skön sommar!
Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
nordanstig.se  0652-360 00

