Biblioteket
Lytte-Salon: vi hygger og læser gode historier
for voksne
Tirsdag den 23. januar klokken 17-18 på
Frederiksværk Bibliotek.
Læn dig tilbage i sofaen og lyt med, når
biblioteksleder Lene Jakobsen læser højt af
udvalgte fortællinger.
Det er gratis – du møder bare op.
Få hjælp til IT - Kom til åben It-café
Mandag den 29. januar klokken 10-12 på
Hundested Bibliotek.
It-hjælpen i Hundested afholdes i samarbejde
med Ældre Sagen.
Tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op.

Til dig, som har bevilling på
diabetes hjælpemidler
Halsnæs Kommune har gennemført en
revurdering på diabetes området. I forbindelse
med den individuelle vurdering har kommunen
konverteret nogle produkter til nye produkter.

www.halsnaes.dk

Antallet af de nye produkter er det samme, som
du tidligere har modtaget.
Du vil gratis få tilsendt det nye
blodsukkermåleapparat sammen med din første
bestilling på teststrimler til apparatet.
Bestilling indtil du overgår til nyt apparat
Du kan bestille hidtidige teststrimler til nuværende
apparat til maksimalt 2 måneders forbrug.
Informationsmøde
Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at
deltage i et informationsmøde den 25. januar
klokken 16-18. Her kan du få demonstreret det
nye blodsukkermåleapparat og få svar på de
spørgsmål, du måtte have. Du vil også få tilsendt
et brev fra Halsnæs Kommune med yderligere
oplysninger om ændringen.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte borgerrådgivere Berit Magnussen,
telefon 47784314 eller Mai-Britt Maigaard,
telefon 4778309.

Sundhedstjenesten
Der afholdes Åbent Hus i Sundhedstjenesten.
Sundhedsplejersken vil være til stede og kan give
råd og vejledning.
Åbent hus i Hundested, Nørregade 61,1.sal
(biblioteket) torsdag i lige uger kl. 12-14.
Åbent hus i Frederiksværk, Vognmandsgade 12
(Familiehuset) onsdag i ulige uger kl. 12-14.

Miljøgodkendelse
Reaktor ApS: Midlertidig miljøgodkendelse af
anlæg til termisk behandling af jord
Halsnæs Kommune har meddelt virksomheden
Reaktor ApS: Midlertidig miljøgodkendelse
af anlæg til termisk behandling af jord.
Virksomheden er beliggende på Havnevej 25B,
3300 Frederiksværk. Miljøgodkendelsen er
tidsbegrænset i et år.
Miljøgodkendelsen kan ses på hjemmesiden
Digital Miljøadministration: dma.mst.dk.
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