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Stadionrestauranten, Sollentuna Alle 1-3, Hvidovre
Evt. forsikringsproblem……
Fjern sneen, inden det går galt.
Flere forsikringsselskaber har meddelt, at det er grundejerens eget ansvar at
sikre der fjernes sne på de flade tage. De opfordrer derfor – hvis det
sikkerhedsmæssigt er forsvarligt, at man fjerner sneen inden der indtræffer
tøbrud.
Advarsel - Da der er konstateret et stigende vandforbrug i sommerlandet efter
tøvejret anbefales alle ejere af fritidshuse at få tilset deres huse.
Mange frostsprængninger viser sig først når de sprængte rør tør op, og
sædvanligvis forårsaget dette vandskader og store vandregninger.
Skadeklinikken i Nykøbing….
Skadeklinikken ved Sundhedscenter Odsherred holder vinterlukket fra 1. januar
til 31.marts 2011. Der henvises til lægevagten eller skadestuen ved Holbæk
Sygehus.
Lægevagt
Hvis du får akut behov for lægehjælp uden for din egen læges åbningstid - dvs.
mandag-fredag kl. 16.00-08.00, i weekender og på helligdage - kan du kontakte
lægevagten på 70 15 07 00.
Når du ringer, vil du komme til at tale med en læge. Vagtlægen kan rådgive dig
telefonisk eller eventuelt henvise til en undersøgelse.
Du kan få besøg, hvis lægen skønner, at det er nødvendigt på grund af din
tilstand. Oftest vil lægen dog bede dig om at komme i konsultation. Dér findes de
bedste muligheder for at undersøge og behandle dig. Husk at medbringe dit
sundhedskort (sygesikringsbevis).
Akutbilen
Region Sjælland har besluttet, at Akutbilen fremover skal være bemandet med
paramedicinere i stedet for læger. Der vil evt. blive indsat flere Akutbiler i det
nordlige Odsherred, da der er mere end 20 kilometer til nærmeste akuthospital
(Holbæk Hospital). Der vil være døgnbemanding på bilerne.
Odsherred Kommune efterlyser…..
Kommunen vil gerne høre fra alle der har en rigtig god idé til, hvordan de kan
gøre tingene bedre og nemmere. Så ved du lige hvad der skal til, så send dit
forslag til kommunen, der lover at se nærmere på forslaget – eks. huller i vejene!

