Vi gör påsklovet roligare

Kommuninformation

Testa Story Cubes och gör egna berättelser
Bergsjö bibliotek tisdag 18 april klockan 15.00
För barn och ungdomar från 7 år.

Påskkärringsträff med högläsning
Hassela bibliotek torsdag 20 april klockan 17.30
Kom och lyssna på högläsning! Vi bjuder på fika och
du som kommer utklädd till påskkärring är med i en
bokutlottning.

Språkcafé på Bergsjö bibliotek
Tisdagar klockan 17.00–18.00
Vill du lära dig att tala bättre svenska och träffa nya
människor? Kom till bibliotekets språkcafé!

Anhörigvecka med öppet hus
Albackens dagverksamhet 24–28 april 10.00–14.00
Du som anhörig – välkommen till oss på Albackens
dagverksamhet för att fika och se hur vi har det.
Albackens dagverksamhet
ligger på Bållebergsvägen 5c
i Bergsjö, med ingång från
Södra vägen.

Boktipsarkvällar för vuxna
Bibliotekarie Lena Gräntz presenterar böcker för
intresserade vuxna.
Bergsjö bibliotek måndag 24 april klockan 18.00
Harmångers bibliotek tisdag 25 april klockan 18.00

Har du frågor?
Albackens dagverksamhet
0652-361 47, 070-534 39 44

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdag 27 april klockan 17.30 – 19.00
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala släktforskarföreningen.

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

Gratis sommarlovsaktiviteter 2017
Föreningar – det finns pengar att söka för att anordna
gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6–15 år.
Ansök senast söndag den 30 april.
nordanstig.se/sommarlov

Lördagsöppet med vårfest
Homons ÅVC lördag 6 maj klockan 9.00–13.00
Vi inleder vårens och sommarens lördagsöppet med
vårfest på Homons återvinningscentral. Passa på att
lämna saker du inte längre vill ha till återbruk och
återvinning och träffa oss som arbetar med avfallshanteringen i Nordanstig. Några av våra samarbetspartners kommer också att finnas på plats.
• Visning av den nya avvattnande slambilen
• Tipsrunda med fina priser
• Fiskdamm för alla barn
• Vi bjuder på korv och fika
Mer information i nästa nummer och på nordanstig.se

Vill du veta mer?
Kundtjänst 0652-361 75
Anna Heijbel, teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84

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

