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Stabil Pleje
bliver virksomhedsoverdraget til
Omsorg Sjælland
Stabil Pleje bliver virksomhedsoverdraget
til Omsorg Sjælland
EFTERÅRET: Helsingør Kommune har fået en henvendelse fra
leverandør Omsorg Sjælland A/S, der ønsker at overtage
Stabil Plejes aktiviteter med virkning fra den 1. august 2017.
Stabil Pleje IVS har på nuværende tidspunkt omkring 100
borgere, som er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp,
og som selv har valgt Stabil Pleje som deres leverandør.
Omsorgs Sjælland A/S er godkendt som leverandør af
personlig pleje og praktisk hjælp i andre kommuner, oplyser
Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.
Forebyggelse og Visitation i Helsingør Kommune har
sendt et brev til borgere, som har valgt Stabil Pleje IVS som
leverandør.
I brevet får borgerne oplysning om den forestående virksomhedsoverdragelse. Desuden bliver borgerne vejledt i
forhold til deres muligheder for frit valg af leverandør.
Det nuværende Stabil Pleje IVS har været leverandør af
personlig og praktisk hjælp til Helsingør Kommune siden
28. april 2016.

Indryk din annonce i

Helsingør børn indvier
Kronborgstafetten
Kronborgstafetten bliver
i år skudt i gang af 1. og 2.
klasser fra hele Helsingør
Kommune. Den 1. juni
løber 225 børn fra kommunens SFO’er afsted på
den to kilometer lange
rute rundt om Kronborg.
LØB: For fjerde år i træk afholdes Kronborgstafetten på Kulturhavnen i Helsingør, hvor
kommunens virksomheder,
borgere, foreninger og institutioner stimler sammen i startområdet foran Kulturværftet.
I år inviterer Kronborgstafetten også kommunens børn til
at være en del af løbefesten.
Derfor er 500 børn fra kommunens SFO’er inviteret til at indvie ruten omkring Kronborg,
inden de voksne løber med
depechen om aftenen.
- Det er vigtigt for os at
inddrage børnene i et lokalt
arrangement, der sætter fokus
på fællesskab og sundhed.
Børnene bliver de første der
betræder ruten omkring Kronborg og kan sikkert slå deres
forældre, der skal løbe samme
rute om aftenen, fortæller Jens
Bertram.
SFO-børn fra kommunens 1.
og 2. klasser løber ikke stafet-

BLIV SPORTY MED
ROCKMACHINE
EL-CITYBIKE

løbet som de øvrige deltagere.
De løber i stedet ruten omkring
Kronborg samlet. Herefter er
der diplom, medalje, frugt og
vand til alle deltagende børn.
- Børnene synes, at det er
spændende at opleve noget nyt
og møde op i samlet ﬂok til et
stort arrangement. Derfor har
vi over 200 SFO-børn tilmeldte
på nuværende tidspunkt. De
glæder sig til at se, hvor hurtigt
de kan løbe rundt om Kronborg
– og så er diplomer og medaljer
jo også altid et stort hit, fortæller Mona Ejstrup Packert.
Der er grund til, at SFO-børnene får testet ruten grundigt,
for i år har Kronborgstafetten
slået alle tidligere deltagerrekorder. Over 555 hold er
tilmeldt, og efter stafetløbet
samles de mange løbere og
heppere til fællesspisning og
underholdning i Værftshallerne, oplyser Lasse Rye Rasmussen fra kommunen.

Kronborgstafetten bliver
i år skudt i gang af 1. og
2. klasser fra hele
Helsingør Kommune.

GREENGATE LAGERSALG

Kom ind i butikken og få en prøvetur
Modellerne fås med to forskellige
motor systemer

Blackout EC 30 Dame
Powerlex motor 36 V/250W/30Nm
med 400wh batteri (50-80 km på en
opladning)
Computer display med batteri indikator
7 indvendige Nexus gear med rullebremser
Lås-Skærme-Støtteben
Kun

12999,-

Blackout ES30 Dame
Shimano STEPS Motor 36V/250 W/50Nm
Computer display
Batteri 400 Wh ( 80-120 km på en
opladning )
Nexus 7 Indvendige gear med
Rullebremser
Lås-Skærme-BaggagebæreStøtteben
Kun

18999,-

Blackout ES 40 Herre
Shimano STEPS Motor 36V/250 W/50Nm
Luxus computer Display
Batteri 400 Wh ( 80-120 km på en
opladning )
8 udvendige Shimano gear
Hydraliske skivebremser
Støtteben
Kun

18999,-

følg os på facebook

RockMachine Blackout modellerne som vi har solgt i lere år,
er lavet så de kan modstå det hårde danske klima.
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FANTASTISKE PRISER
VI TAGER KONTANTER OG MOBILE PAY

