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.

Sundhedstjenesten
Åbent hus i Hundested, Hundested Bibliotek,
Nørregade 61, ”Salen”. 1. sal, torsdag den 1. juni
i tidsrummet fra klokken 12–14.30. ”Hæng ud
tid”/legestue, kom og hyg dig med andre børn og
mødre – tag gerne din mødregruppe med.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade 12,
onsdag den 7. juni i tidsrummet fra klokken
12-14.30. Dagens indslag er: Børns motorik,
leg og øvelser v/fysioterapeut Susanne Aabel,
Halsnæs Kommune.
Ved begge arrangementer kan du få vejledning og
selv veje dit barn.

www.halsnaes.dk

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.

Tre godkendelser til midlertidig
oppumpning fra byggegruber med
afledning til vandløb
I forbindelse med det planlagte ledningsprojekt
for transport af spildevand fra Hundested til
Melby Rensningsanlæg skal der etableres nogle
pumpestationer på strækningen. Halsnæs
Kommune har den 27. april godkendt tre steder på
strækningen til midlertidig oppumpning af vand
fra byggegruber med afledning til lokale vandløb,
for at byggegruberne kan holdes tørre under
anlægsarbejdet. Der vil ske midlertidig afledning

til Torup Skole Vandløb, til grøftesystem i Ullerup
Skov samt til Maglemosegrøften. Klagefrist
25. maj 2017. Klagevejledning fremgår af
godkendelserne, der kan ses på www.halsnaes.dk
under punktet Høringer.

Husk at bekæmpe kæmpe-bjørneklo
Alle grundejere i Halsnæs Kommune har pligt
til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo, hvis planten
vokser på deres grund. Kæmpe-bjørneklo skal
være bekæmpet 1. maj, og genvækst skal være
bekæmpet 1. juni, 1. juli, 1. august og 1. september.
Halsnæs Kommune fører tilsyn med bestandene i
den første uge af juni, juli og august.
På www.halsnaes.dk kan du se indsatsplanen mod
kæmpe-bjørneklo og få gode råd til, hvordan du
kan bekæmpe den. Du kan desuden se, hvor vi har
registreret bestande i kommunen.
For mere info kontakt natursagsbehandler Mette
Thornholm på telefon 47 78 44 76 eller e-mail
mail@halsnaes.dk.
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