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www.furesoe.dk/nyheder

Hvordan sikre vi trygge og attraktive  
almene boligområder i Furesø?

Du har nu mulighed for at blive en del af udvalget for bolig-
sociale udfordringer, som Byrådet netop har nedsat.

Udvalget skal arbejde detaljeret med udfordringerne, og 
afklare hvilke handlemuligheder kommunen skal arbejde 
med for at fi nde nye løsninger og sikre attraktive og trygge 
almene boligområder. 

Det boligsociale udvalg skal arbejde med emner som
• Forskønnelse og ændringer af bygningsmassen og bolig-

områderne.
• Tiltag, der kan fremme stærke lokalsamfund og en balan-

ceret beboersammensætning.
• Styrke fællesskaberne og sikre gode, trygge og attraktive 

boligområder.

Læs mere og tilmeld dig på furesoe.dk/raadgivendeudvalg 
senest søndag den 24. maj 2020.

Gode råd under ramadan i en coronatid  

Styrelsen for International Rekruttering (SIRI) har i sam-
arbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet gode råd til 
dig, der holder ramadan, så du samtidig kan beskytte dig 
selv og dine kære mod COVID-19. 

• Bryd kun fasten med dem, som du bor sammen med. 
Lad også tarawih-bønnen og spirituel retræte (itikaf) 
foregå derhjemme med dem, du bor sammen med.

• Lad være med at mødes mere end 10 personer.
• Hold to meters afstand til andre, når du er udenfor 

hjemmet, og undgå fysisk kontakt. Sørg for god 
håndhygiejne og host/nys i ærmet.

• Fejr kun eid med dem, som du bor sammen med.

Læs mere på furesoe.dk/ramadan

Fylder corona meget hos din teenager?  

Unge i alderen 13 til 25 kan få hjælp af Ungerådgivningen i 
Furesø Kommune til at håndtere alt det, der fylder i hver-
dagen – også corona. Det er et gratis og anonymt tilbud, 
og man skal bare ringe til 7216 4041.

Hverdagen har i den grad forandret sig for vores unge, og 
det kan være utrygt. 

Det kan ofte hjælpe, at der er nogle, der lytter. Derfor til-
byder Ungerådgivningen en snak over telefonen med unge, 
der har behov for at snakke om store som små problemer.

Læs mere på furesoe.dk/Ungeraadgivning

Abonnér på nyt fra furesoe.dk  

Hvad interesserer dig? 

Det kan være nyt inden for byudvikling, sundhed eller børn 
og unge? Du kan sammensætte dit personlige abonnement 
og få nyt fra furesoe.dk direkte i din indbakke.

Sammensæt dit abonnement på furesoe.dk/abonnement 

Inspiration til leg sammen med de små  

På furesoe.dk/corona kan du fi nde inspiration til lege og 
aktiviteter, som du kan lave sammen med de mindste der-
hjemme. 

Weekenden er forlænget med en ekstra dag for mange, 
og det betyder, at der er mere tid til at være sammen med 
familien.

Måske den tid skulle bruges på en omgang børneyoga, pizza-
massage eller sjove huskelege med klodser?

Du kan læse mere og fi nde fl ere lege på furesoe.dk/corona

Corona: Hold dig fysisk og psykisk sund  

I en hverdag, hvor intet er som det plejer, tilbyder frivillige 
og organisationer hjælp til dem, der har behov for en hånd 
i hverdagen.

Hold dig mentalt sund
Sundhedsstyrelsen har samlet gode råd til familier med børn 
og unge med psykisk sårbarhed, der lige nu kan have brug 
for mere støtte i hverdagen. 

Hold dig fysisk i gang – online
Du kan holde gang i kroppen med øvelser fra 
aktivsundhed.dk

Der er øvelser til alle - både dig, der netop er begyndt med 
træningen, og dig, der har været i gang i længere tid.

Læs mere og fi nd fl ere tilbud på 
furesoe.dk/sammenhverforsig

Hold dig opdateret om coronavirus  

Furesø Kommune har et særligt beredskab, der arbejder 
på at holde os opdaterede om COVID-19. Vi følger især 
situationen tæt i forhold til genåbningen af Danmark.

Du kan fi nde den seneste information på 
furesoe.dk/corona

Akut kontakt
Hvis du får akut brug for at kontakte kommunen, kan du 
fi nde alle akutte kontaktinformationer på furesoe.dk/akut
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