Halsuan kuntatiedote vko 22 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 7.6.2018 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

Kotikunta onnittelee kaikkia
ylioppilaita ja ammattiin
valmistuneita!
Metsäpalovaroitus
Maastopalovaroitukset ovat
tällä hetkellä voimassa koko
Suomessa. Syynä on pitkään
jatkunut kuiva kausi.
Kuivan maaston syttymisherkkyyden vuoksi
nuotiota tai avotulta ei saa pelastuslain mukaan sytyttää. Grillausta voi harrastaa grillillä, joka on eristetty maapohjasta ja josta
tuli ei pääse leviämään kipinöinä. Tulitöitä
tehdessä paikalla pitää olla asianmukainen
alkusammutuskalusto.
Metsäpalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.

Kaikille kuntalaisille tiedoksi
Halsuan Terveysaseman aamuvastaanotto
ma, ke-pe klo 8-10.
Ajanvaraus arkisin Tunkkarin terveyskeskuksen
ajanvarauksesta, puh. 040 804 5000. Aamuvastaanottoa voi käyttää ilman ajanvaraustakin.
Poikkeus: aamuvastaanotto on 25.6.-5.8.18
avoinna kerran viikossa torstaisin klo 8-10.
Ajanvaraus puh. 040 804 5000.
Laboratorio ajanvaraus arkisin klo 7-18 puh.
020 619 8019. Näytteenotto ti-ke klo 7.30-10
Seniorineuvolan, ajanvaraus ma-pe klo 10-11
puh. 040 804 5401
Kauppisentie 12, 69510 Halsua
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PANKIN AUKIOLOAJAT 4.6.2018 alkaen
Konttorimme on avoinna
• maanantaisin klo 9 - 15.30
• torstaisin klo 9 - 15.30
Muina aikoina palvelemme ajanvarauksella.
Varaathan ajan numerosta 010 258 7010.

OP Halsua

Kesän keskiviikkokisat lapsille alkavat Käpylässä 6.6.2018 klo 18.30
Lajit: 40m, pallo ja pituus.
Palkinnot sponsoroi K-market Halsua
Tervetuloa!

Eläkeliiton leikkimieliset rantaongintakilpailut alkavat torstaina 7.6.18
klo 10 Keinojärven kodalla.
Oman ongen puuttuminen ei ole ongelma, paikalla on onkia ja hyvää onkiseuraa.
Kilpailun jälkeen kahvitellaan ja kaikki saavat
palkinnon.
Tervetuloa!

Maatalousmuovien nouto
Fortumin noutopalvelu maataloudessa syntyville jätemuoveille kattaa kaikki maatalouden
muoviset pakkaus- ja suojamateriaalit kuten
heinäpaalien kiristekalvot, kääremuovit, aumakalvot, viljelyssä käytetyt kalvot, kanisterit ja
lannoitesäkit. Heinäpaalien verkot ja narut jätesäkkeihin.
Fortumin noutopalvelun hinta
Maataloudessa syntyvien jätemuovien noutopalvelun hinnasto 1.1.2017 alkaen:
MTK:n jäsenille
Lajiteltu muovijäte 60 €/tonni + alv
Lajittelematon muovijäte 80 €/tonni + alv
MTK:hon kuulumattomat
Muovijäte, 110 €/tonni + alv
Minimilaskutusmäärä on 1 tonni. MTK:n jäsenhinta edellyttää jäsennumeron ilmoittamista tilauksen yhteydessä.
yhteystiedot: puh. +358 10 7551 625,
sposti: asiakaspalvelu1@fortum.com

