Bibliotekerne
Mød biblioteket på stranden
I juli kører Strandbiblioteket til Trekanten i
Hundested hver onsdag og til Liseleje Strand hver
fredag kl. 13-16, altså hvis vejret er til det. Har du
glemt en god bog til stranden, kan du finde den
hos os.
Det store sommerbogsalg!
Slutspurt på sommerbogsalget. Fyld en pose for
30 kroner.
#Sommerbogen – deltag i bibliotekernes
læsekonkurrence for børn
Sidste chance for at deltage er tirsdag den 1.
august. Vinderne trækkes fredag den 4. august.
Læs tre bøger og deltag i lodtrækningen om
fede boggaver og gavekort til biografen. Hent dit
konkurrencekort på Biblioteket.

Sundhedstjenesten
Åbent hus på Hundested Bibliotek, Nørregade
61, ”Salen”, 1. sal, torsdag den 27. juli 2017 i
tidsrummet fra klokken 12–14.30. Dagens indslag er:
”Hæng ud tid”/legestue, kom og hyg dig med andre
børn og mødre – tag gerne din mødregruppe med.
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Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade 12,
onsdag den 2. august 2017 i tidsrummet fra
klokken 12-14.30. Dagens indslag er: ”Hæng ud
tid”/legestue, kom og hyg dig med andre børn og
mødre – tag gerne din mødregruppe med.

Kaffe med udsigt
torsdag den 27. juli - fra Kikhavn til Spodsbjerg
klokken 19-21.
Mødested: P-plads ved offentlig badestrand på
Gråstenvej klokken 19.
Tag med på Nordkysttur og bliv klogere på
områdets landskab, kulturhistorie og fantastiske
badevand. Få indblik i kystens geologi og naturlige
dynamik, som den har udfoldet sig gennem
tiden og hør om Halsnæs Kommunes planer for
kystsikring af Nordkysten.
På turen tages du med tilbage i tiden, når Jørgen
Lassen, formand for By og Land, fortæller om
Kikhavns kulturhistorie og byens spændende huse.
Turen slutter med aftenkaffe ved Fyret på
Spodsbjerg tæt på Knud Rasmussens Hus. Turen
fra Gråstenvej til Fyret er på cirka 2,5 kilometer og
guides af geolog Kenneth Berger.

Offentliggørelse af godkendelse
af reguleringsprojekt for
Lisevanggrøften (ny spuns)
Halsnæs Kommune har godkendt
reguleringsprojekt for Lisevanggrøften.
Reguleringen vil sikre den øvre del af
Lisevanggrøften mod erosion med spunsvægge
på en cirka 200 meter lang strækning.
Offentliggørelsesbrev med klagevejledning kan
ses på www.halsnaes.dk under punktet Høringer.
Klagefristen udløber 27. juli.

De Nova ApS: Håndtering og
neddeling af haveaffald
Halsnæs Kommune har meddelt De Nova ApS
miljøgodkendelse – Håndtering og neddeling
af haveaffald. Virksomheden er beliggende på
Havnevej 31, 3300 Frederiksværk.
Miljøgodkendelsen kan ses på kommunens
hjemmeside www.halsnaes.dk under Høringer.
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