
Muligheter i biblioteket 
Hurdal bibliotek er et kombinasjonsbibliotek med både 
skole- og folkebibliotek under samme tak i Hurdal skole 
og kultursenter.  


Biblioteket har ulike sitteplasser både for voksne og 
barn, og har åtte studieplasser som kan brukes i 
bibliotekets åpningstid. Det er fire pc’er for publikum 
hvor man kan bruke internett eller Microsoft officepakke. 
Alle disse publikumsmaskinene er koblet til skriver, pris 2 
kr. pr. utskrift.  

Frem til 5. september er det boksalg i biblioteket. Det er 
et stort utvalg skjønnlitteratur, tegneserier og et lite 
utvalg billedbøker. Kr. 50,- pr. pose. Kun kontant


Familieforestilling med Askeladden 
"Jeg fant, jeg fant!", sa Askeladden. Kom og se 
Askeladden sin eventyrlige og spennende ferd lørdag 31. 
august kl. 14.30 i Allrommet på Hurdal skole og 
kultursenter. Arr. er gratis. Velkommen!


Nyhetsbrev 
#juni 2019  
Innbyggerportal: www.hurdal.kommune.no 

E-torg: https://hurdal.e-torg.no 

Facebook: Hurdal kommune

Kom i kontakt med oss! 

På vår Innbyggerportal 
finner du en oversikt 
med kontaktinformasjon 
til tjenesteområder/
avdelinger og ansatte.

Hold av datoen! 

24. oktober arrangeres 
åpen dag hvor du kan bli 
bedre kjent med 
kommunes tjenester. 
Sted: Hurdal skole og 
kultursenter.

Inviter til ditt 
arrangement! 

Har du et arrangement, 
kurs e.l. du vil dele med 
flere? Benytt vår åpne 
arrangementskalender 
på Innbyggerportalen

E-faktura  

Vi oppfordrer innbyggere 
til å opprette e-faktura i 
sin bank. I motsetning til 
for eksempel avtalegiro, 
gir e-faktura adgang til å 
se alle fakturadetaljer.  

Hurdal frivilligsentral er etablert 
Nye Hurdal frivilligsentral er etablert og skal bidra til å 
skape gode møteplasser for alle.


Frivilligsentralen har som formål å skape inkluderende 
møteplasser i nærmiljøet, og ellers være et 
formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig 
innsats og de som trenger litt støtte eller hjelp.


Noe av det viktigste Hurdal frivilligsentral skal jobbe med 
fremover er å kartlegge behov for frivillighet og etablere 
samarbeid med eksisterende lag, foreninger og andre 
aktører.


Har du innspill eller ideer til aktiviteter som kan gjøre 
nærmiljøet bedre, eller kanskje du selv kunne tenke deg 
å være frivillig? 


Ta kontakt med daglig leder Kristin Austrheim på epost 
kristin.austrheim@hurdal.kommune.no 

eller mobil 997 77 533.

Møt Kommune-Kari 
Kommune-Kari er et digitalt tjenesteverktøy, som 
du kan stille spørsmål til ved å skrive inn spørsmål 
i søkefeltet på Hurdal kommunes hjemmeside. 
Kommune-Kari kan nå svare på de fleste spørsmål 
om Hurdal kommunes virksomhet, er under stadig 
utvikling. Siden høsten 2018 har hun svart på over 
7000 spørsmål om kommunen og våre tjenester. 
Ved å benytte deg av denne digitale tjenesten, kan 
du få svar på dine spørsmål når som helst på 
døgnet.   
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Servicetorget på 
Rådhuset 
Hurdal kommunes servicetorg og innbyggerdialog 
er i endring. Vi opplever at vårt møte med 
innbyggere og næringsliv i stadig økende grad 
skjer i digitale flater og kanaler. 

Det er derfor gjort noen endringer i vårt servicetorg 
på Rådhuset.  

• Resepsjonsskranken er byttet ut med bord 
med PC-er, som kan benyttes for å søke opp 
informasjon. 

• Dersom du trenger assistanse, kan du benytte 
ringeklokken, og en ansatt vil komme og 
veilede deg.  

• Post til kommunen, kan du levere i postkassen 
utenfor eller inne i servicetorget. 

• Ønsker du å komme i kontakt med en 
saksbehandler, skal det avtales direkte på 
forhånd 

• Dersom du skal i et avtalt møte med ansatte i 
kommunen, vil du bli møtt av møteleder/
vedkommende som du skal i møte med i hallen 
på Rådhuset.  

Kommune - og 
fylkesvalg 2019 
Forhåndsstemming 
Det vil være mulig å forhåndsstemme i forbindelse 
med høstens kommunevalg, i biblioteket ved 
Hurdal skole og kultursenter, i perioden 13. august 
– 5. september.   

Biblioteket vil være åpent for forhåndsstemming i 
disse åpningstidene:  

Tirsdager og onsdager fra kl. 10.00 - 15.30 
Torsdager fra kl. 10.00 - 19.00 
Lørdag 31. august fra kl. 10.00 - 15.30  

I tillegg avholdes det forhåndsstemmemottak i 
Rustad Bedehus tirsdag 3. september fra kl. 13.00 
- 19.00.  

E-torg  
På e-Torg finner du digitale kart, 3D-modeller, 
nabovarsel, eiendomsinformasjon – og mange 
andre nyttige produkter, som gjør hverdagen 
enklere både for innbygger og næringsliv.  

e-Torg gjør ting enklere og sparer deg for masse 
tid til innhenting av kart- og eiendomsinformasjon 
fra kommunen. 

God sommer! 
Sommer i Hurdal byr på flotte 
opplevelser. 
Våre populære badeplasser, turstier, gapahuker og 
fiskevann legger tilrette for gode ferieminner og 
opplevelser for innbyggere og besøkende.   

I Hurdalsmagasinet, som du finner hos 
næringsdrivende i Hurdal, finner du mer informasjon 
om aktiviteter, tilbud og opplevelser. 

Hurdal kommune ønsker alle 
en riktig god sommer!
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