Föreningar – kom och planera med oss

Kommuninformation

Tillsammans med Nordanstigs föreningsråd och
Integrationsföreningen i Nordanstig bjuder vi in föreningar
och andra intresserade till en informationskväll.
Grängsjö Kapell i Gnarp
tisdagen den 4 april
kl. 18.30–21.00
Under kvällen får du bland annat ta del av
- information om kommunens projektbidrag
- dialog om sommarlovsaktiviteter 2017 för barn och unga
- information från länsstyrelsen om bidrag till föreningar
för tidiga insatser för asylsökande
- information från Nordanstigs Föreningsråd och
Integrationsföreningen i Nordanstig.

Vad händer på biblioteken?

Mer information får du i nästa nummer av Nordanstigarn,
men anmäl dig gärna redan nu.

Har du frågor?

För mer information och anmälan

nordanstig.se/bibliotek

Christin Hübenette, folkhälso- och ungdomssamordnare
073-275 54 95
christin.hubenette@nordanstig.se
Marika Engberg, flyktingsamordnare och projektledare
070-218 49 52
marika.engberg@nordanstig.se

Välkommen in och hämta vår broschyr ”På gång på
biblioteken – våren och sommaren 2017” eller läs den på
webben på nordanstig.se/bibliotek
Du kan också prenumerera på nyheter från biblioteket. Då
får du e-post med en länk till sidan som uppdaterats med
ny information. Läs mer på nordanstig.se/prenumeration
Kontakta Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

Sång och musik för klimatfrågan
Ringa in lördag kväll den 25 mars i almanackan.
Då fyller vi Gnarps kyrka med sång, musik och
levande ljus för att uppmärksamma den internationella
klimatmanifestationen Earth Hour.
Mer information i nästa nummer av Nordanstigarn.

Prata trygghetsboende med oss!
Är trygghetsboende ett alternativ
för dig? Vi vill veta vad du tycker
och bjuder in till dialogmöten.
Vi kommer att beskriva några
trygghetsbostäder i andra
kommuner och vad andra sagt är
viktigt. Vi diskuterar tillsammans kring vilka alternativ
som finns och du får beskriva vad som är viktigt för dig.

Dialogmöten tisdagen den 21 mars
Röstagården i Harmånger 9.30–11.30
Kulturhuset Bergsjögården 13.00–15.00
Blå Gården i Gnarp
16.00–18.00

För mer information och frågor
Kontakta Malin Rutström
vård- och omsorgschef
0652-361 28
malin.rutstrom@nordanstig.se

Äntligen sportlov!
På nordanstig.se/ungdom kan du se
vilka aktiviteter som föreningar
ordnar i kommunen under lovet.

Har du frågor?
Kontakta Christin Hübenette
ungdomssamordnare
0652-362 14

Harry Potter-tema på biblioteken
I år är det 20 år sedan första boken om Harry Potter
blev utgiven. Det vill vi fira med Harry Potter-tema
på sportlovet. Under hela lovet kan du göra magiinspirerat pyssel på biblioteken. Vid ett tillfälle per
bibliotek läser vi högt ur böckerna för alla från 7 år.
Kom och lyssna och pyssla!
Harmångers bibliotek
onsdag 8 mars kl. 13.30
Gnarps bibliotek
onsdag 8 mars, kl. 15.00

Bergsjö bibliotek
torsdag 9 mars kl. 13.00
Hassela bibliotek
torsdag 9 mars kl. 17.30

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