Hoppat av skolan?
Är du 16–20 år och utan gymnasieexamen? Vi kan hjälpa
dig att hitta vägar till studier, praktik eller arbete genom
det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Tillsammans
hittar vi individuella lösningar för just dig, utifrån dina
egna villkor.

Kommuninformation

Är du intresserad?
Kontakta Pär Karlsson, arbetsmarknadsvägledare
0652-360 24 eller 072-534 17 00
par.karlsson@nordanstig.se

Utställning av lokala konstnärer
Bergsjö bibliotek 20 mars – 21 april
Birgitta Larsson, Eva Sandberg, Kerstin Wahlman, Ulla
Lindqvist och Ulla Sjödin, ställer ut sina verk.

Gör en svensk läsklassiker
Föreningar – kom och planera med oss
Tillsammans med Nordanstigs föreningsråd och
Integrationsföreningen i Nordanstig bjuder vi in till en
föreningsträff.

Kvällens program

Hassela bibliotek torsdagen den 23 mars klockan 17.30
Kom med i bokcirkeln där vi läser och sedan diskuterar
fyra svenska klassiker tillsammans.
Anmälan dig till Annelee Larsson på 073-818 02 99 eller
annelee.larsson@nordanstig.se

• Information om kommunens projektbidrag
Monica Enros, Nordanstigs kommun.
• Dialog om sommarlovsaktiviteter för barn och unga
Christin Hübenette, Nordanstigs kommun.
• Stöd och bidrag från Gävleborgs Idrottsförbund
Tomas Eriksson, Gävleborgs Idrottsförbund
• Bidrag till föreningar för tidiga insatser för asylsökande
Nanna Jan-Ers och Jenny Blomberg,
Länsstyrelsen Gävleborg
• Information från Nordanstigs Föreningsråd och
Integrationsföreningen i Nordanstig
Ulf Sundblad, Nordanstigs föreningsråd, Najib Begi,
Integrationsföreningen i Nordanstig
• Finns intresse för att tillsammans med kommunen söka
medel för integrationsinsatser i samverkan?
Bente Sandström, Nordanstigs kommun

14.00–14.20 Sagostund
15.00–15.30 Boktips på högläsningsböcker för barn 3–8 år
16.00–16.30 Boktips på böcker för barn 7–12 år
17.00–17.30 Visning av biblioteket
18.00–18.30 Information om samarbetet mellan biblioteket
och skolorna i Bergsjö.

Välkommen till Grängsjö kapell den 4 april

Servicekväll för släktforskare

När? Tisdagen den 4 april klockan 18.00–21.00
Var? Grängsjö Kapell, Östergrängsjö 120, Gnarp.
Vi bjuder på fika!

Bergsjö bibliotek torsdagen den 30 mars 17.30–19.00
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala
släktforskarföreningen.

Anmäl dig senast onsdagen den 29 mars

Har du frågor?

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

Kontakta Bergsjö bibliotek 0652-362 00

Lär känna ditt bibliotek
Familjedag torsdagen den 30 mars
Bergsjö bibliotek
14.00–19.00
Gnarps bibliotek
16.00–19.00
Harmångers bibliotek 14.00–19.00
Hassela bibliotek
13.00–19.00
Hela familjen är välkommen för att fika, pyssla och lära
känna biblioteket. Vi visar, berättar och svarar på frågor.

Hålltider på Bergsjö bibliotek
1
1

nordanstig.se/bibliotek

Ny avfallstaxa från 1 april 2017
I den nya taxan finns små förändringar för hushåll
och verksamheter. Den finns att läsa på
nordanstig.se/avfall
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Kommuninformation
Kommunfullmäktige sammanträder
Måndagen den 3 april 2017 kl. 18.00
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan
sammanträdet. Den finns på kommunens bibliotek och på
vår webbplats nordanstig.se/politik. Den finns också
anslagen på kommunhusets anslagstavla. Fullmäktige
behandlar bland annat kommunens årsredovisning 2016.
Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in din
fråga senast fem dagar före ett sammanträde. Du får ditt
svar muntligt på sammanträdet.
Hit skickar du din fråga:
Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56, 820 70 Bergsjö.
Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södra Vägen 14
i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se

Allmänheten är välkommen
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är
välkommen som åhörare till Kulturhuset Bergsjögården
på Södra Vägen 4 i Bergsjö.
Se sammanträdet på webben
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se
sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf

Vill du veta mer?
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03
nordanstig.se/politik

Var med och håll Nordanstig rent

Vi bussar dig till Earth Hour-konserten
Lördagen den 25 mars klockan
20.30 fyller vi under en timme
Gnarps kyrka med levande ljus,
sång och musik för att uppmärksamma Earth Hour i Nordanstig.
Earth Hour är världens största
klimatmanifestation som uppmanar till att släcka lamporna under en timme.
Elena Gradin, Hanna-Karin Berglund, Pablo Nutti,
Daniella Eriksson Dahlström och Jesse Ljung bjuder på
sång och musik och Elin Enander berättar för oss om
andelsodling.

Vill du ha skjuts?
Brobergs buss hämtar upp dig i
Hassela busstorget 19.20
Bergsjö busstation 19.50
Gränsfors 20.00
Ilsbo pizzerian 19.20
Vattlång Häggs bildemontering 19.25
Harmånger Ica 19.50
Jättendal turistbyrån 20.00, bussen passerar även kyrkan.
Det går bra att stå vid busshållplatserna också, vinka så
att chauffören vet att du vill åka med! Är du osäker kan
du slå Anders en signal på 070-231 36 31.

Vi deltar varje år i Håll Sverige Rents kampanj mot
nedskräpning. Nu är det snart dags igen, det som göms i
snö kommer som bekant upp i tö.
Alla kan vara med, oavsett hur gammal du är eller var du
bor. Du väljer själv när, var och hur du genomför skräpplockningen. Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt
sopsäckar, soppåsar och ett skräpspel. Du kommer kunna
hämta materialet under vecka 16 i kommunhusets
reception i Bergsjö.

Prata trygghetsboende på tisdag!

Anmäl dig senast söndagen den 2 april

Vi vill veta hur du tycker och tänker kring trygghetsboende.

Du anmäler dig på Håll Sverige rents webbplats. Länk till
anmälan och mer information
hittar du på

Dialogmöten tisdagen den 21 mars

nordanstig.se/hallsverigerent

Har du frågor?
Kontakta Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare
0652-362 10
eva-lena.berglin@nordanstig.se
wwf.se/earthhour

Röstagården i Harmånger 9.30–11.30
Kulturhuset Bergsjögården 13.00–15.00
Blå Gården i Gnarp
16.00–18.00

Vill du veta mer?
Om du har frågor och funderingar, kontakta
Malin Rutström, vård- och omsorgschef
0652-361 28
malin.rutstrom@nordanstig.se
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