På gång på biblioteken

Kommuninformation

Sommaröppet på våra bibliotek
Bergsjö bibliotek 19 juni - 14 augusti
Måndag, tisdag, torsdag klockan 11-15 och 17.30-19.30
Onsdag klockan 11-15
Gnarps bibliotek 30 juni - 30 juli
Tisdag och torsdag klockan 17-19
Harmångers bibliotek 7 juli - 6 augusti
Tisdag och torsdag klockan 17-19
Hassela bibliotek 1 - 29 juli
Onsdag klockan 16-19

Utställningar
Bergsjö bibliotek 29 juni - 6 augusti
Bergsjömålaren Allan Simon Lindqvist (1922-1997)
Harmångers bibliotek 7 juli - 20 augusti
Jag är Ovanåkersbo - Fotografier av Maria G Nilsson
från Edsbyn med texter skrivna av invandrare i Edsbyn;
det första intrycket av mitt nya hemland. Hur är Sverige
och hur är svenskarna?

Jag har läst i sommar
- en sommartävling för alla mellan 7-17 år
Läs böcker i sommar, fyll i ett häfte och lämna in till
biblioteket och få en bok! Häftet kan du hämta på biblioteken eller skriva ut från vår webbplats.

Ny offentlig konstutsmyckning i Bergsjö

Information från byggnadsnämnden
Kära medborgare!
Vi bor i en vacker kommun som vi ska vara stolta över.
Nu när våren spirar och allt är grönt känns det viktigt för
oss alla som bor här och alla 200 000 besökare att man
upplever kommunens skönhet. Då är det viktigt att vi har
det fint runt knutarna!

Det här bör tas bort
Skräpiga tomter är ett bekymmer för oss. Det kan se
väldigt tråkigt ut när skräpet har tagit överhanden. Det
kan vara gamla bilar som står och rostar sönder med olja
och bensin i tankarna, gamla bildäck som ligger uppstaplade, trasiga fönsterrutor med glas med mera ute i
naturen.
Bilarna ser störande ut men vad värre är att deras oljor
kan ge stora föroreningar i marken. Gamla bildäck
kanske man tänker bränna upp. Gör inte det, då giftig
rök och gas bildas!
Häggs Bildemontering tar emot bilar och kan för en billig
penning även hämta bilar på din mark. Däcken kan man
lämna på Homons Återvinningscentral utan att det kostar
något.

Ta bort inaktuella skyltar
Snälla ta bort inaktuella skyltar efter våra vägar! Aktuella
skyltar som hänger snett eller har ramlat ner bör fixas till
så att det ser trevligt och informativt ut.

Våra prioriteringar

Dessa vackra vindspel av smeden Fredrik Thelin finns nu
utanför Bergsjö bibliotek. Tack vare Nordanstigs konstförening har detta blivit möjligt!

Har du frågor?
Kontakta Bergsjö bibliotek
0652-362 00

Kommunen är stor till ytan och vi mäktar inte med allt
under samma tid. Vi har dock ett 20-tal ärenden om nedskräpade tomter som vi just nu bearbetar. Förutom detta
så har vi inför våren och försommaren tvingats prioritera
vissa vägsträckor, för att i höst och nästa vår ta oss an
andra vägsträckor. Just nu jobbar vi med E4 och kusten.
Vi tar kontakt med mark-, skylt- och tomtägare för att få
vår kommun att bli ännu vackrare.
Med hopp om en vackrare kommun!
Byggnadsnämnden genom ordförande Carin Walldin

nordanstig.se/bibliotek

Semesterstängt på Anhörigcenter
Under perioden 20 juli-17 augusti har Anhörigcenter
stängt. Anhörigcafé startar igen torsdagen den 27 augusti
kl 13-15, varmt välkommen då!

Har du frågor?
Ring Elisabeth Pettersson, anhörigsamordnare
0652-361 48
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