Lukket for henvendelser
Rådhuset holder lukket for personlige og
telefoniske henvendelser fredag den 26. maj 2017
(dagen efter Kristi Himmelfartsdag).
Vi henviser i stedet til selvbetjening på halsnaes.dk.
Ved akut behov for hjemmesygepleje kan du ringe
på telefon 4777 1111.
Øvrige akutnumre til for eksempel kommunens
kloaker og pumpestationer, tandlægevagten
Nordsjælland eller lægevagten finder du på
halsnaes.dk/Kontakt/Akuttelefonnumre.

Biblioteket
Så skal der insekter på menuen!
Lørdag den 13. maj kl. 11-13 ved Frederiksværk
Bibliotek
Kok og blogger Nina Askov serverer
appetitvækkere i form af ristede insekter.
Kom og få en gratis smagsprøve til
Sundhedsugens åbningsfest på torvet i Store
Bededagsferien.

www.halsnaes.dk

It-hjælp på bibliotekerne
Mandag den 22. maj kl. 10-12 på Hundested
Bibliotek.
Book ½ times hjælp hvis du har spørgsmål om
brug af pc og iPad.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Ældre
Sagen og er gratis.

Sundhedstjenesten
Åbent hus i Hundested, Hundested Bibliotek,
Nørregade 61, ”Salen”. 1. sal, torsdag den 18.
maj 2017 i tidsrummet fra kl. 12–14.30. Dagens
indslag er: Børns motorik, leg og øvelser v/
børneergoterapeut Anette Sandholdt.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade 12,
onsdag den 24. maj 2017 i tidsrummet fra kl. 1214.30. Dagens indslag er: Små børns tænder v/
klinikassistent Lisbeth Hauby.
Ved begge arrangementer kan du få vejledning og
selv veje dit barn.

Nyt Aktivitetshus i Hundested
Borgermøde den 17. maj 2017 kl. 13-15 i Halsnæs
Medborgerhus, Nørregade 61.
Indbydelse til alle seniorer. Kom til borgermøde
og vær med til at skabe det nye aktivitetshus i
Hundested. Der bydes på kaffe og kage.

Borgerrådgiver for kommunens
ældre borgere
Har du brug for hjælp til at gennemskue en
afgørelse eller et brev fra kommunen? Er du i tvivl
om, hvem i kommunen du skal kontakte, hvis du
har spørgsmål eller brug for hjælp? Ved du ikke
hvordan og til hvem, du kan klage over en sag? Så
kan vores borgerrådgiver Dina Rude hjælpe dig.
Borgerrådgiveren for kommunens ældre borgere
kan kontaktes på e-mail borgerraadgiver@
halsnaes.dk eller på telefon 47784003 tirsdag kl.
9-13 og torsdag kl. 13-17.
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