Kommuninformation
Skolungdom
- vill du jobba
i sommar?
Du som har fyllt 15 år men inte 18 år och går ut år 9 eller
år 1 på gymnasiet, är varmt välkommen att söka feriearbete hos oss! Ansökningstiden är 1- 31 mars 2016.

Vill du veta mer?
Information och ansökan hittar du på vår webbplats. Det
går också bra att ringa våra arbetsmarknadshandläggare
Susanne Juuso 0652-363 39
Thina Wallin 0652-360 22
nordanstig.se/feriearbete

På gång på biblioteken
Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdagen den 25 februari kl. 17.30-19.00
är du välkommen att ställa frågor till medlemmar i den
lokala släktforskarföreningen.

Boktipsarkväll med ﬁka
Bibliotekarie Lena Gräntz presenterar
böcker för intresserade vuxna. Efteråt
fikar vi ihop och samtalar om böcker
och läsning.
Harmångers bibliotek
måndagen den 29 februari kl. 18.00
Hassela bibliotek
onsdagen den 2 mars kl. 18.00

Utställning Earth Hour

Tänk om framtidens boende
- är du 55+ och vill vara med och tänka
om framtidens boende?
Vi arbetar med att ta fram
en ny översiktsplan. En
viktig fråga är att planera
för bra boendealternativ
som passar olika skeden i
livet.
Vi vet att många äldre i Nordanstig bor kvar i sina
villor och gårdar efter pensionen. Skulle du bo
annorlunda om det fanns fler boendealternativ i
kommunen? I så fall; hur och var skulle du vilja bo?
Vad är viktigt för att få bra livskvalitet på äldre dar?

Välkommen till Kulturhuset Bergsjögården
Torsdagen den 17 mars klockan 17.00-19.00
Rundabordsdiskussioner och fika.
Anmäl ditt deltagande senast den 10 mars till
Stina Andersson, planeringsarkitekt 072-511 35 20
eller mejla stina.andersson@nordanstig.se
nordanstig.se/översiktsplan

Utställning av Nordanstigs naturskyddsförening på tema
Earth Hour, samt fotografier från olika naturtyper i
Nordanstigs kommun.
På alla våra bibliotek 22 februari-24 mars.

Tidningsverkstad på sportlovet
Vi gör en egen tidning tillsammans som du får ta med hem.
För alla barn och ungdomar.
Bergsjö bibliotek måndag 7 mars kl. 14.00-16.00
Gnarps bibliotek tisdag 8 mars kl. 14.00-16.00
Hassela bibliotek onsdag 9 mars kl. 14.00-16.00
Harmångers bibliotek torsdag 10 mars kl. 14.00-16.00

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

- Se hit föreningar med
ungdomsaktiviteter inför skolloven!
Har er förening aktiviteter som ni vill lyfta inför sportlovet vecka 10 och påsklovet vecka 13?
Vi kommer att sammanställa aktiviteterna i kommunen
och sedan presentera dem i skolorna och på nordanstig.se

Anmäl föreningens aktivitet på nordanstig.se/aktivitet
eller kontakta Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

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

