
OPPLYST
Det angår deg!



Velkommen til
temakvelder på
Narvik Bibliotek
Synes du det er utfordrende å orientere
deg i all informasjonen som florerer i
media, samtidig som svært mange
offentlige tjenester blir digitalisert?

Ønsker du en møteplass hvor du kan få
informasjon om temaer som angår deg i
hverdagen og i fremtiden?

Vi inviterer til temakvelder på Narvik
Bibliotek. Vi kaller det OPPLYST.

Det angår deg!



Gjennom høsten 2022 og våren 2023 avholdes det en rekke
temakvelder som er relevante for den godt voksne delen av

befolkningen, og deres voksne familiemedlemmer.
 

Biblioteket skal være en møteplass for alle, der du kan få informasjon
som er relevant for deg og dine nærmeste.

 
Deltakelse er gratis, og ingen påmelding i forkant er nødvendig.

Det er bare å møte opp!



OKTOBER
Tema: Dødsfall og skifte - hva gjør du når du mister en nærstående?

NOVEMBER
Tema: Svindlerne blir smartere - hvordan unngå å bli lurt?

NOVEMBER
Tema: Hverdagsbanken - BankID og betaling enklest mulig

25.

8.

22.
S t e d :  N a r v i k  B i b l i o t e k

Arrangementer 2022
OKTOBER
Tema: Fremtidsfullmakt – en nyttig sikkerhet for alle11.

T i d :  1 7 : 3 0 - 1 9 : 0 0



Temaer
våren 2023

Arv og testament
Samboerdag
Bolig og velferd
Eiendom - salg og kjøp
Personlig økonomi
... og MER!

Datoer og informasjon for
2023 kommer etter nyttår



ELDRERÅDET I  NARVIK KOMMUNE

OM OSS
Vi ønsker å bidra til at folk får god

informasjon om praktiske, finansielle og
juridiske spørsmål i hverdagen. 



OPPLYST er et
samarbeidsprosjekt

mellom Narvik Bibliotek,
Sparebanken Narvik,

Eurojuris Nord og Aktiv
Eiendomsmegling. 

FO R F A T T E R



Velkommen!

76 91 20 10

bibl ioteket@narvik.kommune.no

Kongensgate 39, 8514 Narvik
Det Fjerde Hjørnet

https://www.google.com/search?q=narvik+bibliotek&source=lmns&bih=1185&biw=2051&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwj-i5Dx97H6AhWBsCoKHX2jBHEQ_AUoAHoECAEQAA#
mailto:biblioteket@narvik.kommune.no

