Bergsjö skola ﬁrar 60 år
– bli elev igen för en dag!

Kommuninformation

Vi vill bjuda in dig som gick på Bergsjö centralskola
1957 till att vara elev för en dag den 1 december 2017.
Vi börjar med samling klockan 9 i skolans matsal där vi
får en tillbakablick hur det var i skolan 1957.
Under förmiddagen får du som gäst möjlighet att följa
med i dagens undervisning i en klass i årskurserna 4–9.
Du bjuds på en god lunch och därefter samlas vi för samtal och reflektion.
Dagen avslutas vid 14-tiden med kaffe och tårta, där
också vår utbildningschef Eva Fors medverkar.
Vi behöver din anmälan senast den 15 november.

För information och anmälan
Annika Nelson, skolassistent
0652-362 45
annika.nelson@nordanstig.se

Rektor Eva Klang hälsar varmt välkommen!

Snart kommer årets praoelever till er!
Företag och kommunverksamheter! Nu är det dags för
årskurs 8 och årskurs 9 att söka sina praoplatser.
För att ni ska kunna förbereda er på ett mottagande kommer här praodagarna våren 2018:
22–23 januari, 21–22 februari, 26–27 mars och 24–25 maj
Perioden avslutas med den traditionella SAM-mässan.
Frågor? Kontakta rektor Eva Klang:
eva.klang@nordanstig.se

Boka färdtjänst inför jul och nyår
Den som är beviljad riksfärdtjänst utanför länet ska boka
detta senast söndag den 10 december hos Serviceresor,
0771-64 64 65. Kunderna får återkomma närmaste vardag före resa för besked om exakt hämtningstid.

Färdtjänst och riksfärdtjänst inom Gävleborgs län
julafton, juldagen, annandagen
- Resa med specialfordon ska förbeställas senast söndag
17 december. Kunderna får sedan återkomma 22 eller 23
december för besked om exakt hämtningstid.
- Resa med personbil kan förbeställas tidigast söndag 10
december.
Serviceresors öppettider:
Måndag - fredag
kl 06.00 – 22.00
Lördag och helgdagsafton
kl 07.00 – 22.00
(även jul– och nyårsafton)
Söndag och helgdag
kl 08.00 – 22.00

Sista chansen att föreslå stipendiater
Stipendierna delas ut till personer och organisationer
som är mantalsskrivna och verksamma i Nordanstigs
kommun.
Enskilda personer och föreningar kan skicka förslag på
stipendiat. Förslaget ska vara kortfattat motiverat och
underskrivet av den person eller förening som skickat in
förslaget. Varje stipendium är på 5 000 kronor.

Kulturstipendium – förtjänstfulla kulturella insatser
Nordanstigs kommuns kulturstipendium är avsett att
verka som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla
kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

Föreningsledarstipendium – ideella föreningsledare
Nordanstigs kommuns föreningsledarstipendium är avsett
att stödja och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet
bland kommunens barn och ungdomar.

Ge förslag senast måndag 13 november 2017
Skicka ditt förslag till
Nordanstigs kommun
Teres Burström
Box 56, 820 70 Bergsjö
teres.burstrom@nordanstig.se
Du kan också lämna in ditt förslag i kommunkontorets
reception, på Södra Vägen 14 i Bergsjö.

Sagostund med dans på Bergsjö bibliotek
Bergsjö bibliotek lördag 25 november kl 10
Kom och lyssna på ”Mamma
Mu och Kråkans jul” och se
dansare från Bergsjö dansstudio ge liv åt sagan.
Efter sagan kan du pyssla och
låna böcker.
Har du frågor?
Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

Kundtjänst håller stängt 28 november
Vi åker på studiebesök för att lära oss mer. Avfall och
återvinnings kundtjänst håller därför stängt tisdagen den
28 november 2017.
Onsdag 29 november är återigen våra telefonnummer
0652-361 86 och 0652-361 84 öppna.
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