Åbning af nye krolfbaner i
Halsnæs
Halsnæs Kommune inviterer til åbning
af kommunens nye krolfbaner på Torvet i
Frederiksværk tirsdag den 29. august kl. 13–15.
Vær med til at indvie de nye krolfbaner i
Halsnæs. Dygtige instruktører fra DGI giver dig en
introduktion til den populære idræt, der kan dyrkes
af hele familien. Alt nødvendigt spilleudstyr kan
lånes, og der vil være lette forfriskninger.
Krolf er en blanding af golf og kroket. Man spiller
med en kølle og en kugle ligesom i kroket, og som
i golf gælder det om at komme gennem banen på
færrest mulige slag.
Der etableres fire krolfbaner i Halsnæs Kommune,
som alle er frit tilgængelige. Udstyr kan lånes
gratis i Frederiksværk Bibliotek, i Hundested
Hallen, i Frederiksværk Hallen og på Hundested
Plejecenter inden for normal åbningstid.

Sidste Kaffe med udsigt-tur
i 2017
Sommerens sidste Kaffe med udsigt-tur går til
Kappelhøjkilen på Arrenæs torsdag den 31. august
kl. 19.

www.halsnaes.dk

Tag med på tur i den bynære natur ved
Frederiksværk, når turen går til Kappelhøjområdet.
Hør om den store landskabsfredning og
kommunens visioner for den fremtidige udvikling
af området.
Kappelhøjkilen er en del af den nye nationalpark
Kongernes Nordsjælland, og strækker sig fra
kommunens højeste punkt på Maglehøj til
Roskilde Fjord. Turen guides af naturmedarbejder
Mette Thornholm.
Rundturen er på ca. 3,5 km, og tager os bl.a. forbi
Lillesø, inden vi slutter af med kaffe på Maglehøj.
Mødested: Foran Frederiksværk Svømmehal
torsdag den 31. august kl. 19.

Sundhedstjenesten
Åbent hus i Hundested, Hundested Bibliotek,
Nørregade 61, ’Salen’, 1. sal, torsdag den 24.
august 2017 i tidsrummet fra klokken 12–14.30.
Dagens indslag er: Mad til spædbørn og småbørn
– overgangskost 4-12 mdr. v/ sundhedsplejersken.
Åbent hus i Frederiksværk, Familiehuset
Vognmandsgade 12, onsdag den 30. august
2017 i tidsrummet fra klokken 12-14.30. Dagens
indslag er: Sansemotorik v/ fysioterapeut Susanne
Aabel, Halsnæs Kommune.

Tilladelse til nedsivning af
regn og overfladevand ved
Frederiksværk Station
Halsnæs Kommune har den 1. august 2017 givet
tilladelse til at etablere anlæg til lokal afledning
af regnvand (LAR) ved Frederiksværk Station.
Man har ønsket en lokal løsning med nedsivning,
fordi kloaksystemet i forvejen er hårdt belastet i
området. Regn og overfladevand vil blive nedsivet
i regnbede (beplantede arealer) og faskiner.
Tilladelsen er givet til Halsnæs Kommune og
Lokaltog A/S, som ejer de berørte matrikler ved
Frederiksværk Station. Tilladelsen er sat i høring
på kommunens hjemmeside: www.halsnaes.dk.

Borgerrådgiveren for ældre
har ferie
Borgerrådgiveren for kommunens ældre borgere
holder ferie frem til den 27. august 2017, Herefter
kan hun igen kontaktes på telefon 47 78 40 03
tirsdage kl. 9-13 og torsdage kl. 13-17 eller på
e-mail: borgerraadgiver@halsnaes.dk
Borgerservice har åbent som sædvanlig, det er
kun borgerrådgiveren for ældre der har ferielukket.
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