Semestra hemma i Nordanstig!

Kommuninformation

Välkommen in till oss på turistbyrån Upplev Nordanstig i
Jättendal för att få tips på aktiviteter på hemmaplan!
Hos oss kan du också ta del av det lokala hantverket.
Berätta gärna för oss om dina smultronställen så sprider vi
det vidare på webbplatsen.
Hör också av dig om du har en affärsidé inom besöksnäringen.

Våra öppettider under sommaren
måndag-fredag 11.00-18.00
lördag-söndag 12.00-16.00

Mobilsamåkning i Nordanstig

Här hittar du oss

- att samåka sparar både pengar och miljö

Vi finns på Landsvägen 1, brandstationen i Jättendal.
0652-161 75, info@upplevnordanstig.se

I vår vidstäckta kommun är vi många som åker bil flera
mil dagligen. Till och från jobbet, affären och fritidsaktiviteterna. Det både kostar pengar och påverkar vår miljö.
I januari 2016 hoppas vi kunna köra igång projektet
Mobilsamåkning Gävleborg här i Nordanstig. Mobilsamåkning är ett lättanvänt samåkningssystem som gör det
enkelt att samordna resor.
Idén till mobilsamåkning föddes i Tolg, en liten by utanför
Växjö. Efter första året hade Tolgborna samåkt mer än
halvvägs runt jorden! Mobilsamåkningen ger förutom de
ekonomiska och miljömässiga vinsterna också ökad rörelsefrihet och social gemenskap! Är du nyfiken kan du läsa mer
om Tolgs Mobilsamåkning på deras webbplats

upplevnordanstig.se

mobilsamakning.se

Träffa oss på Bergsjödagen lördag 1 augusti 2015

Studera på Vuxenutbildningen
- snart är det dags för höstens kurser!
Måndagen den 10 augusti
8.30-16.00 har vi telefontid
för dig som vill ansöka till
kurser eller boka tid med vår
studie- och yrkesvägledare
för vägledning. Höstens kurser startar måndagen den 17
augusti, sista ansökningsdag är måndagen den 10 augusti.
Hela kursutbudet hittar du på vår webbplats.

På Bergsjödagen kommer vi att finnas på Storgatan 1 på
Modern Ekonomis parkering. Kom och träffa oss så får
du veta mera om mobilsamåkning!

Har du frågor?
Kontakta Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare
0652-362 10

Ha en skön sommar!

nordanstig.se/vuxenutbildningen

Information från Skolverket
Slutbetyg från gymnasial utbildning får nu utfärdas senast
den 1 januari 2017

Har du frågor eller vill boka tid för vägledning?
Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76, 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se
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