En lyckad dag
om integration i Nordanstig;

Kommuninformation

- Vilken anda, här fungerar det ju!
Det var Per Brinkemos spontana kommentar när han föreläste på Kulturhuset Bergsjögården under inspirationsdagen för integration, måndagen den 2 juni.
Alla besökare och medverkande bidrog tillsammans till en
dag som slog somaliakännaren Per Brinkemo med häpnad.
Ett varmt tack till alla er som medverkade; Eritreanska-,
Somaliska och Burmesiska föreningen, Nordanstigs
föreningsråd, Föreningen Bergsjögården, och till utställare
och medverkande på scenen.

Utställning på Bergsjö bibliotek

/Arbetsmarknads- och Flyktingenheten

Sommaröppet på våra bibliotek

Litograﬁer och original av Rose-Marie Klintman
16 juni - 7 augusti

Du kan fortfarande hämta provflaskor på Nordanstigs
kommunkontor på Södra Vägen 14 i Bergsjö.

Bergsjö bibliotek 20 juni – 15 augusti
Måndag, tisdag, torsdag kl 11-15 samt 17.30-19.30
Onsdag kl 11-15
Gnarps bibliotek 1-31 juli
Tisdag och torsdag kl 17-19
Harmångers bibliotek 7 juli – 15 augusti
Tisdag och torsdag kl 17-19
Hassela bibliotek 1-31 juli
Onsdag kl 16-19

Har du frågor?

Har du frågor?

Ring till Norrhälsinge miljökontor 0650-193 32

Ring till Bergsjö bibliotek, 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Vattenprover sommaren 2014
Under perioderna måndag 16 juni - fredag 4 juli och
måndag 28 juli – fredag 15 augusti hänvisar vi inlämning
av vattenprover till Norrhälsinge miljökontor på
Hudiksvalls kommunkontor på Trädgårdsgatan 4 i
Hudiksvall. Tisdag är inlämningsdag.

Riksfärdtjänst och färdtjänst

Lärlingsutbildning

Ansökan om resor sommaren 2014

inom barn & fritid och
restaurang & livsmedel

Riksfärdtjänst - utanför Gävleborg
Resor den 14 juli-31 augusti
För resor 14-20 juli - ansök senast 23 juni
För resor 21-27 juli - ansök senast 30 juni
För resor 28 juli-31 augusti - ansök senast 7 juli
Riksfärdtjänst - inom Gävleborg
Resor den 14 juli-17 augusti - ansök senast 7 juli
Färdtjänst
- ny ansökan eller förlängning av tillstånd
Om du vill göra en ny ansökan eller förlänga ditt färdtjänsttillstånd inom kommunen ska du göra det före
14 juli eller efter 10 augusti.

Vill du veta mer?
Kontakta Gun Johansson, färdtjänsthandläggare
telefon 0652-361 55
Gun har semester 14 juli - 8 augusti
nordanstig.se/färdtjänst

• Utbildning för dig som vill lära via praktiskt arbete
direkt i arbetslivet!
• Lärlingsutbildningen är ett sätt att läsa ett yrkesprogram.
• Utbildningens längd beror på yrkesområde och din
bakgrund.
• Minst 70 % av utbildningen kommer att vara förlagd
på arbetsplats.
Sista ansökningsdag
är fredag 27 juni
Kursstart
måndag 25 augusti

Vi är nu klara med vårt
utbud av kurser för hösten 2014!
www.nordanstig.se/vux

Vill du veta mer?
Kontakta Vuxenutbildningen
Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76 eller 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se
nordanstig.se/larling

Vi önskar dig en
glad midsommar!
Kommunhuset har stängt midsommarafton, fredag 20 juni.

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

