Öppettider på våra bibliotek

Kommuninformation

22 december 2014 – 8 januari 2015
Bergsjö

Måndag 22 december
Tisdag 23 december
Måndag 29 december
Tisdag 30 december
Fredag 2 januari
Måndag 5 januari
Onsdag 7 januari
Torsdag 8 januari
Gnarp
Tisdag 23 december
Tisdag 30 december
Torsdag 8 januari
Harmånger Tisdag 30 december
Torsdag 8 januari

kl 11-15, 17.30-19.30
kl 11-15
kl 11-15, 17.30-19.30
kl 11-15, 17.30-19.30
kl 11-13
kl 11-13
kl 11-15
kl 11-15, 17.30-19.30
kl 13-15
kl 13-15, 16-19
kl 16-19
kl 17-19
kl 9-13, 17-19

Hassela

kl 9-13
kl 9-13
kl 9-13
kl 15.15-18.30

Måndag 22 december
Måndag 29 december
Måndag 5 januari
Onsdag 7 januari

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

Har du en stund över i ditt liv?
Vi söker kontaktpersoner i åldrarna 18-35 år
Vi behöver engagerade medmänniskor som kan tänka sig
att ge av sin egen fritid till barn och unga som kan behöva
stöd i sin vardag. Det kan exempelvis vara att ta en fika,
gå på bio eller att ha kontakt via telefon.

Här får du mer information
Ring våra socialsekreterare Anna-Lena Borg Engberg eller
Johanna Leyonberg på telefon 0652-362 31
nordanstig.se/stod

Trygghetsnav i Nordanstig
Kommunens särskilda boenden öppnas som trygghetsnav vid kris i form av exempelvis strömavbrott
På trygghetsnaven kan du bland annat få information,
värma dig, hämta vatten och låna telefon eller få hjälp att
larma 112. Hjärtstartare som både allmänhet och personal
kan använda, finns alltid utanför entréerna på de särskilda
boendena.
Hit kan du vända dig eller komma om du behöver hjälp
vid till exempel ett långvarigt elavbrott.

Telefonnummer till trygghetsnaven:
Sörgården i Bergsjö
Bergesta i Gnarp
Hagängsgården i Harmånger
Björkbacken i Hassela

0652-363 06
0652-360 33
0652-363 56 (reserv: 303 00)
0652-360 45

Här får du veta mer om trygghetsnaven
nordanstig.se/trygghetsnav
eller kontakta Malin Ruthström
vård- och omsorgschef
telefon 0652-361 28

Nya rutiner för vattenprover 2015
Från 1 januari 2015 kommer du att få bättre möjligheter
att analysera ditt dricksvatten.
Vi kommer att skicka hem provflaskor och instruktioner till dig efter att du beställt hos laboratoriet. Du kommer att kunna lämna in prover flera dagar i veckan.
Mer information kommer att finnas på nordanstig.se så
snart de praktiska detaljerna är klara.

Har du frågor kring ditt dricksvatten eller provtagning?
Kontakta Norrhälsinge Miljökontor, 0650-193 32

Föreningar - se hit!
Kom ihåg att uppdatera er när det gäller våra nya och
nygamla bidragsformer!
Lokalt aktivitetsstöd 1 juli-31 dec 2014
Ansök senast 25 feb 2015
Drift- och underhållsbidrag för ägda lokaler eller
anläggningar mars 2014-feb 2015
Ansök senast 1 mars 2015
Hyresbidrag baserat på hyresavtal april 2015-mars 2016
Ansök senast 1 mars 2015
Projekt och visionsbidrag Ansök senast 15 april 2015
Sökbart under hela året:
Kommunstyrelsens spontankassa
Bidrag till ledarutbildning
Bidrag till ungdomsinitiativ
Tänk på att kriterierna kan vara förändrade även
om bidragsbenämningen är densamma!

Vill du veta mer?
Ring till Monica Enros, handläggare föreningsbidrag
0652-361 57
nordanstig.se/föreningsbidrag

Öppettider under jul och nyår
Kommunhusets och Socialkontorets öppettider:
Julafton, juldagen och annandag jul stängt
Nyårsafton och nyårsdagen
stängt
Fredagen 2 januari
8.00-12.00
Trettondagsafton 5 januari
7.30-13.00
Trettondagen 6 januari
stängt
Om du behöver komma i kontakt med socialkontoret
när vi har stängt ringer du 112 och begär Socialjouren.

God Jul & Gott Nytt År!

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

