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A K T İ V İ T E S EÇ EN EK L E R İ

SEVGİLİ
KOPENHAGLILAR
Bu kitapçıkta Kopenhag Belediyesinin 65 yaş üstü
vatandaşlara sunduğu yardım, destek ve olanaklar
hakkında genel bir özet bulabilirsiniz.
Kopenhag Belediyesi’nde, yaşı ilerlermiş olan
siz Kopenhaglıların istediğiniz gibi bir hayat
yaşayabilmenizi ve yardıma ihtiyacınız olsa dahi,
sizin için önemli olan her şeyi yapmaya devam
etmenizi istiyoruz.
Bu nedenle, günlük yaşamı güvenli ve aktif hale
getirmek amacıyla çok çeşitli etkinlikler, eğitim,
bakım ve destek hizmetleri sunuyoruz.

İÇERİK
4 Daha bağımsız olabilmeniz için yardım ve destek
7 Hemşire yardımına mı ihtiyacınız var?
12 Eviniz artık ihtiyaçlarınızı karşılamıyor mu?
14 Nasıl yardım başvurusunda bulunurum?
15 Dijital posta
18 Kopenhag Vatandaşlık Servisi’nden yardım alın
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DAHA BAĞIMSIZ OLABİLMENİZ İÇİN YARDIM VE DESTEK
Pratik ya da kişisel yardım başvurusu yaptığınızda, yetkili
arkadaşlarımız ilk önce, bazı görevleri kendi başınıza
yapıp yapamadığınızı değerlendirir. Eğer verilen görevleri
yapamazsanız, belediyemiz sizi bir rehabilitasyon
kursuna göndermeyi teklif ediyor.
Rehabilitasyon süreci, belediye çalışanları ile birlikte
yeteneklerinizi geri kazanmanız için yapılan sınırlı bir
çalışma sürecidir. Sürecin sonunda, size verilecek olan
yardım ve desteğin oranı belirlenir.
PRATİK GÖREVLERİ VE KİŞİSEL BAKIMINIZI
YAPABİLMENİZ İÇİN YARDIM
Günlük yaşamın pratik görevlerini kendi başına
halletmekte zorlananlar için belediyenin
sunduğu bir dizi yardım var. Sunduğumuz
destek ve yardımlardan bazıları:
•
•
•
•
•

Temizlik
Çamaşır yıkama
Alışveriş
Banyo
Giyinme ve soyunma.

Kopenhag belediyesi, 2018-2020 dönemi
boyunca, bu hizmetlerden birinden daha önce
denetime tabi tutulmuş olan vatandaşlarımız
için, ek temizlik ürünleri ve gıda satın alma
fırsatı sunmakta. Ek temizlik ürünü satın
almak için, ev bakımından sorumlu yerel
danışmanınız ile irtibat kurunuz; örneğin,
misafirleriniz ve kutlamalar için ek gıda satın
almak için lütfen Kopenhag belediyesinin
gıda servisi (Madservice) ile iletişime geçiniz.
Özel yemek servisi ve ev bakım ürünleri
sağlayıcıları, ilave ev bakım ürünleri ve
yiyecek satın alabilmenizi de sağlar. Özel
tedarikçilerimizi şu adresten bulabilirsiniz:
https://www.kk.dk/artikel/frit-valg-af-leverandør
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Yardım ve destek talep etmek
için lütfen yerel değerlendirme
birimi ile iletişime geçiniz. İletişim
bilgilerini sayfa 14’te bulabilirsiniz.
Yardım ve destek seçenekleriyle
ilgili daha fazla bilgiyi şu
adresten de edinebilirsiniz:
www.kk.dk/hjemmeplejen

EVİNİZDE YAPILACAK OLAN BİR DEĞİŞİM
YA DA BİR YARDIM ARACI, GÜNLÜK
YAŞANTINIZI KOLAYLAŞTIRIR MI?
Kalıcı bir fiziksel veya zihinsel engelinizin
olması durumunda, yardım aracı veya evinizin
iç mekanının tasarımı hakkında yardım
alabilirsiniz.

Yardım araçları merkezini
burada bulabilirsiniz:
Hans Knudsens Plads 3
2100 København Ø
Belediyenin sunduğu yardım araçlarından bir Telefon: 35 30 67 68
kısmını deneme ve görme imkanınız var. Ayrıca
daha aktif ve kendi başınıza idame edeceğiniz
bir günlük yaşam hakkında rehberlik ve ilham
verecek bilgiler de alabilirsiniz. Bu yardımı
Yardım araçları merkezinde, Perşembe günleri
saat 14.00 ila 16.00 arasında alabilirsiniz.
ÖĞÜNLERİNİZİ HAZIRLAMAKTA
YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?
Artık kendi yemeğinizi kendiniz hazırlayamıDaha fazla bilgi için ya da
yorsanız, bir dizi seçeneğiniz mevcut:
bir yardım almak için, lütfen
• Eve yemek hizmetinde, hazır olan yemek
yerel denetimden sorumlu
evinize getirilir
yetkililere başvurunuz.
• Belediyenin yemek verdiği mekanların
birinde, başkaları ile birlikte yemek
Denetimden sorumlu
yeme hizmeti
yetkililerimiz size yardımcı
• Yemek hazırlama yardımı
olacak ve seçenekleri
• Alışveriş yardımı.
sunacaktır. İletişim bilgilerini
Bu yardımlar için önce denetimden
sayfa 14’de bulabilirsiniz.
geçmelisiniz. Daha fazla bilgi için:
www.kk.dk/mad-til-ældre.
Kopenhag belediyesi, 2018-2020 dönemi
boyunca, bu hizmetlerden birinden daha önce
denetime tabi tutulmuş olan vatandaşlarımız
için, ek temizlik ürünleri ve gıda satın alma
fırsatı sunmakta. Ek temizlik ürünü satın almak
için, ev bakımından sorumlu yerel danışmanınız
ile irtibat kurunuz, örneğin misafirleriniz
ve kutlamalar için ek gıda satın almak için
lütfen Kopenhag Belediyesi’nin gıda servisi
(Madservice) ile iletişime geçiniz.
Özel yemek servisi ve ev bakım ürünleri
sağlayıcıları, ilave ev bakım ürünleri ve yiyecek
satın alabilmenizi de sağlar. Özel tedarikçilerimizi
şu adresten bulabilirsiniz:
https://www.kk.dk/artikel/frit-valg-af-leverandør
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HEMŞİRE YARDIMINA MI İHTİYACINIZ VAR?
Kopenhag Belediyesi, akut veya kronik hastalık durumunda
bakım veya tedaviye ihtiyacınız olduğunda veya zor bir hastalık
seyrinde hemşirelik hizmeti sunar. Hemşirelik hizmeti asıl olarak
belediyenin hemşirelik kliniklerinde verilir, fakat kendi evinizde
de gün boyu yardım alabilirsiniz. Hemşirelik hizmetlerinin nasıl
talep edileceği hakkında daha fazla bilgiyi yerel denetimden
sorumlu yetkililerden alabilirsiniz, lütfen sayfa 14’te bulunan
iletişim bilgilerini inceleyiniz.
BAKIM EVLERİNDE EGZERSİZ VE
HASTALIK ÖNLEYİCİ HİZMET
Kopenhag Belediyesi, kronik bir hastalığın
veya stresin rehabilitasyonu ve tedavisinde
ihtiyaç duyacağınız yardımları sunmaktadır.
Belediyemiz size mümkün olduğunca
bağımsız ve aktif bir hayat yaşamanız için
aşağıdaki hizmetleri sunar:
• Rehabilitasyon
• Sağlık antrenmanı
• Rehabilitasyon sürecine bağlı olarak
verilen önleyici destek
• Sırt ve boyun rahatsızlıkları olanlar
için hizmet
• Beyin hastalıkları olanlar için hizmet
• Diyabet hastaları için hizmet
• Önleyici ev ziyaretleri
• Kanser hastaları için hizmet
• Stres klinikleri
• KOAH’lı veya kardiyovasküler hastalar
için hizmet
• Alkol ve/veya uyuşturucu sorunları
olanlar için hizmet
• Sigarayı bırakma hizmeti.

Hizmetlerden bazıları bir
hastane ya da doktorun
sevki ile verilir.
Daha fazla bilgi için lütfen
www.kk.dk/sundhed
adresini veya Kopenhag’da
Yaşlılar 2018 basılı el kitabını
inceleyiniz
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ÖNLEYİCİ EV ZİYARETLERİ
75 yaşında olan tüm vatandaşlarımızın önleyici
ev ziyareti alma hakkı vardır ve 80 yaşını
doldurduysanız, her yıl ziyaret edilme hakkına
sahipsiniz. Önleyici ev ziyaretleri ayrıca 65 ila
79 yaşları arasında bulunan seçili vatandaşlara
da verilir. Ancak, bu hizmet, halihazırda
belediyeden ya da özel sağlık çalışanlarından
kişisel destek ve uygulama desteği alan kişiler
için geçerli değildir.
Bu hizmet sayesinde, önleyici ev ziyaretleri
konusunda uzman olan bir belediye çalışanıyla
kişisel görüşme yapabilir ya da diğer
vatandaşlarla birlikte bir etkinliğe katılma
fırsatı elde edebilirsiniz. Her iki hizmetin
odak noktası, günlük hayatınızı, sağlığınızı ve
refahınızı etkileyen konular üzerinedir.

Yerel bölgenizde bulunan
önleme ekibiyle iletişim kurmak
isterseniz, iletişim bilgilerini şu
adreste bulabilirsiniz:
Amager
forebyggelsesteam-ama@suf.kk.dk
Vanløse/Brønshøj/Husum
forebyggelsesteam-vbh@suf.kk.dk
Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
forebyggelsesteam-vkv@suf.kk.dk
Indre By/Østerbro
forebyggelsesteam-ibo@suf.kk.dk

75 yaşına geldiğinizde veya önleyici ev ziyaretleri Nørrebro/Bispebjerg
için hedef grupta bulunduğunuzda, e-postanıza forebyggelsesteam-bin@suf.kk.dk
belediyeden yazılı bir teklif alacaksınız.
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KULÜPLER VE DERNEKLER
Kopenhag Belediyesinde bir dizi aktivite Rehabilitasyon ve sağlık
seçenekleri bulunmakta, örneğin:
hizmetleri hakkında daha fazla
bilgiyi www.kk.dk/sundhed
• Sunumlar
adresinden edinebilirsiniz
• Bilgisayar ve cep telefonu kullanım eğitimi
• Egzersiz ve hareket
• Geziler
• Tiyatro
• Koro.
Belediyenin kulüpleri, dernekleri ve aktivite
merkezleri hakkında daha fazla bilgiyi
www.kk.dk/aktiv ve http://aktivtaeldreliv.dk/
adreslerinden edinebilirsiniz
DİŞ BAKIMI
Genel bir diş kliniğine gidemiyorsanız, kendi Daha fazla bilgi için,
evinizde diş bakımı alabilirsiniz. Belediyenin denetimden sorumlu yetkililer
diş bakım hizmetinin sundukları:
ile iletişime geçin, bilgiler için
lütfen sayfa 14’e bakınız.
• Diş temizliği
• Ufak dolgular
• Protez düzeltmeleri
• Diş protezleri
• Diş ağrısını kesmek için tedavi.
Bu hizmetten faydalanmak için üyelik ücreti
ve aldığınız tedavinin ücretini ödersiniz.
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DEMANS HASTALIĞI OLANLAR İÇİN HİZMET
Demans belirtilerileriniz var ise, ya da
demans tehşisi almışsanız, Demans Danışma
Merkezi’nden tavsiye ve rehberlik hizmeti
alabilirsiniz. Burada ayrıca, destek grupları,
arkadaş ağı, aktivite yardımı ve ikamet
sorunları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Demans Danışma Merkezi
hakkında daha fazla bilgiyi
www.rcd.kk.dk adresinden
edinebilirsiniz.

Ayrıca yerel danışma
merkeziniz ile de
Demans hastaları için Hafıza ve Eğitim Merkezi, iletişime geçebilirsiniz.
De Gamles By, Nørrebro’da bulunuyor.

Sundukları hizmetler:
• Sert ve orta dereceli antrenmanı
yapabilecek düzeyde olup, merkeze kendi
gelebilen demans başlangıcı olan belediye
sakinleri için farklı antrenman ve danışma
hizmetleri.
• Demans hakkında soruları olan tüm
vatandaşlara ve hasta yakınlarına ücretsiz
bilgilendirme ve evlerin demansa nasıl daha
uygun hale getirileceği hakkında tavsiyeler.
Demans yaşlılığın doğal bir oluşumu değil,
beyinde meydana gelen bir hastalıktır.
Demansın ilk belirtileri tipiktir:
• Zayıflamış hafıza
• Bilinen görevlerin yerine
getirilmesinde zorluk
• Dil ile alakalı problemler
• Zaman ve mekan oryantasyon sorunu
• Zayıflamış ya da kötü karar verme yeteneği.
Demans hastası olduğunuzu belirtecek başka
bulgular da olabilir.

10

Daha fazla bilgi için:
www.demensraadgivning.kk.dk

DANIŞMA MERKEZ ADRESLERİ
Amager
Demenscenter Højdevang
Sogn
Demans hastalığı danışmanı
Telefon: 2492 9596
demensama@suf.kk.dk

Vanløse/Brønshøj/Husum
Demenscenter Pilehuset
Demans hastalığı danışmanı
Telefon: 5171 5904
demensvbh@suf.kk.dk

Indre By/Østerbro
Demenscenter Fælledgården
Demans hastalığı danışmanı
Telefon: 2688 5280
demensiboe@suf.kk.dk

Nørrebro/Bispebjerg
Demenscenter Klarahus
Demans hastalığı danışmanı
Telefon: 2630 0152
demensbin@suf.kk.dk

Vesterbro/Kongens Enghave/Valby
Demenscenter Aalholmhjemmet
Demans hastalığı danışmanı
Telefon: 2452 6399
demensvkv@suf.kk.dk
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EVİNİZ ARTIK İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMIYOR MU?
Sizin ihtiyaçlarınız için özel olarak hazırlanmış bir eve taşınma
olanağına sahipsiniz. Aşağıda yaşlılar için belediyenin farklı
konut seçeneklerini görebilirsiniz:
HUZUREVİ
• Geçerli konutunuzu size uyacak şekilde
ayarlama imkânınız yoksa, bir huzurevine
başvurabilirsiniz
• Yardım ve destek hizmetleri normal bir evde
yapılanlar ile aynıdır.

Farklı ikamet türleri
hakkında daha fazla bilgiyi
www.boligertilaeldre.kk.dk
adresinden öğrenebilirsiniz

Burada ayrıca bekleme süreleri
BAKIM EVİ
ve kat planlarını görebilir ve
• Günlük görevlerinizi artık eskisi gibi Kopenhag’daki farklı bakım
yapamaz hale geldiğinizde, bir bakım evine evleri hakkında daha fazla bilgi
başvurabilirsiniz. Bakım evinde, gün boyu bulabilirsiniz
yardımcı personel bulunur
• Bir bakım evinde kalmaya başlarsanız,
kendi odanızı kendi mobilyalarınız ve özel
eşyalarınız ile döşersiniz
• Normal bir konutta yaşıyormuş gibi
arkadaşlarınızı ve ailenizi davet edebilirsiniz
• Bakım evindeyken bakım merkezinin
etkinliklerine katılma ve diğer yaşlılarla
sosyalleşme fırsatı bulabilirsiniz.
GEÇİCİ KONAKLAMA
• Geçici ve kısa süreliğine yardıma ihtiyacınız
olması ve yakınlarınızın size yardım
edememesi durumunda ek bir bakıma,
rehabilitasyona veya kısa bir süre için
rahatlamaya ihtiyaç duymanız halinde geçici
24 saatlik konaklama için başvurabilirsiniz.
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YAKIN AİLE İÇİN DESTEK VE HİZMET
Kopenhag Belediyesi, desteğe, öneriye veya Yerel bölgenizde bulunan
başka türde yardıma ihtiyacı olan bakıcılar/ denetimden sorumlu
aile bireyleri için çeşitli hizmetler sunmaktadır. yetkililer ile irtibata geçiniz.
Sayfa 14’ü inceleyiniz.
• Demans hastası yakını olarak, Demans
Danışmanlık Merkezinden destek ve
danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
• Bir kanser hastası yakını olarak Kanser
ve Sağlık Merkezinde, kanser hakkında
farkındalık,
gündelik
hayatla
ilgili
konuşmalar ve hem hasta hem de
yakınları için düzenlenen öğleden sonra
toplantılarına katılabilirsiniz.
• Ayrıca Belediyenin hasta yakınlarına normal
bir gün ile başa çıkmanın yollarını tanıtan
kursları bulunmakta.
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NASIL YARDIM BAŞVURUSUNDA BULUNURUM?
Kopenhag Belediyesi beş yerel bölgeye bölünmüş durumda.
Yardım ya da destek başvurusunda bulunmak isterseniz,
yerel bölgenizde bulunan denetimden sorumlu personel ile
görüşmelisiniz. Şahsi olarak gidip başvuruda bulunamıyorsunuz.
Denetimden sorumlu personel ile 33663366
numaralı telefondan irtibat kurunuz, buradan
sizin yerel bölgenizden sorumlu yetkili ile
görüşmeyi talep ediniz. 8.00 -15.30 saatleri
arasında arayabilirsiniz.
Yerel bölgenizde bulunan denetimden
sorumlu personel ile aşağıdaki mail
adreslerini kullanarak iletişim kurabilirsiniz:
Lokal visitation på Amager
myndighedsafdelingenama@suf.kk.dk
Lokal visitation i Indre By og Østerbro
myndighedsafdelingenibo@suf.kk.dk
Lokal visitation på Vesterbro, Kgs. Enghave
og Valby
myndighedsafdelingenvkv@suf.kk.dk
Lokal visitation på Bispebjerg - Nørrebro
myndighedsafdelingenbin@suf.kk.dk
Lokal visitation i Vanløse, Brønshøj
og Husum
myndighedsafdelingenvbh@suf.kk.dk
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EMEKLİLİKER İÇİN DANIŞMANLIK
EMEKLİLİKER İÇİN DANIŞMANLIK
Kızılhaç emekliler için danışmanlık hizmeti Emekliler için Danışmanlık
vermekte. Burada taşınma, ekonomi, yaşlılar hizmetlerine 69157157 numaralı
için yapılan aktiviteler, yol ve ziyaret arkadaşı telefondan ulaşabilirsiniz.
ve ayrıca yardım ve destek haklarınız hakkında
bilgi alabilirsiniz.

DİJİTAL POSTA
01 Kasım 2014 tarihi itibari ile tüm yurttaşlara,
muaf görülenler hariç, kamu kuruluşlarından
gönderilen postaların gönderildiği bir e-posta
kutusu verildi.
Dijital e-posta hesabından muaf olmak
istiyorsanız, Vatandaşlık servisi ile irtibata
geçiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen sayfa 18 ve 19’u
inceleyiniz. Dijital postadan muaf olma
kriterleri hakkında daha fazla bilgiyi
www.borger.dk adresinden edinebilirsiniz
IT ve dijital posta kutunuz, NemID v.b.
hakkında yardım alabilir ve daha fazla
bilgiyi www.kk.dk/seniorit adresinden
edinebilirsiniz.
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PRATİK BİLGİ
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Hizmet

Başvuru yapma şekli

Özürlü araç
kullanımı

Bir özrünüz, demansınız veya beyin hastalığınız olması halinde, toplu
taşıma araçlarını kullanamadığınız durumlarda özürlü araç kullanma
başvurusunda bulunabilirsiniz. Lütfen yerel denetim sorumlusu ile
irtibata geçiniz. Sayfa 14’yi inceleyiniz.

Ağır hasta ve
vefatı beklenen
hasta için bakım
yardımı

Bakım hizmeti başvurusunda bulunmak için, yerel denetim sorumlusu ile
irtibata geçiniz.

Yakının bakımı

Bir yakınınıza yardım talep etmek için yerel denetim sorumlusu ile
iletişime geçiniz.

Konut kredisi

Konut kredisi başvurularınızı, Vatandaşlık servisini 3366 3366 numaralı
telefondan arayarak oluşturabilirsiniz.
Ayrıca www.borger.dk adresindeki self servis hizmetinden
faydalanabilirsiniz.

Kira yardımı

Kira yardımı başvurularınızı, Udbetalning Danmark ile 7012 8063 numaralı
telefondan ulaşarak oluşturabilirsiniz.
Ayrıca borgerservice.kk.dk adresinden self servis hizmetinden
faydalanabilirsiniz.

Bireysel destek

Emekliyseniz, ödemenizin mümkün olmadığı gerekli ve makul giderler
için taşınma yardımı, bireysel destek, vb. başvurusunda bulunabilirsiniz.
Bireysel destek başvurusunda bulunmak için, Vatandaşlık Servisine
3366 3366 numaralı telefondan ulaşınız.

Sağlık yardımı

Emekliyseniz, sağlık giderleriniz için, örn. diş hekimi, işitme cihazı,
fizyoterapi ve ilaçlarınız için ek yardım talebinde bulunabilirsiniz
(Kullandığınız ilaç yardım kapsamında değil fakat doktorunuz tarafından
reçetelenmiş ise, kişisel yardım talebinde bulunmalısınız).
Sağlık yardımı başvurusu yapabilmek için, ilk başta bir sağlık kartı
başvurusu yapmalısınız. Bu başvuruyu border.dk adresinden, ya
da Vatandaşlık Servisi’ne 3366 3366 numaralı telefondan ulaşarak
yapabilirsiniz.

A K T İ V İ T E S EÇ EN EK L E R İ
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KOPENHAG VATANDAŞLIK SERVİSİ’NDE YARDIM
WWW.KK.DK SELF SERVİS MERKEZİ
Kopenhag Belediyesinin internet sayfasında
en genel kamu hizmetleri hakkında bilgi
edinebilirsiniz. Ayrıca belediyenin sunmuş
olduğu hizmetlerle ilgili kural ve koşullar
hakkında bilgi bulabilirsiniz.
VATANDAŞLIK SERVİSİNE SORUN
Eğer:
• Nereye gideceğinizden ya da kiminle
iletişime geçeceğinizden emin değilseniz
• www.kk.dk sitesinde veya self servis
çözümlerde bilgi bulma konusunda yardıma
ihtiyacınız varsa. Vatandaşlık Servisi’ne
danışınız
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Kopenhag Belediyesi’ni 33 66 33 66
numaralı telefondan arayabilirsiniz.
Pazartesi-Perşembe günleri
saat 8.00-21.00 ve Cuma günleri
saat 8.00-18.00 arası telefon ile
arayabilirsiniz.

INDRE BY VATANDAŞLIK SERVİSİNDEN
KİŞİSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ
Indre By Vatandaşlık Servisinden daha
komplike durumlar ve kamusal ödemeler
hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Indre
By Vatandaşlık Servisini ayrıca kişisel olarak
ziyaret edebilirsiniz. Vatandaşlık servisi
ile yapacağınız tüm kişisel görüşmelerde,
yanınızda NemID’nizi ya da geçerli resimli
kimlik kartınızı bulundurmayı unutmayın.

Borgerservice Indre By’i
burada bulabilirsiniz:
Nyropsgade 7
1602 København V
Pazartesi-Çarşamba saat 10-17,
Perşembe saat 9-18,
Cuma saat 10-15

KÜTÜPHANELERDEKİ VATANDAŞLIK
SERVİSLERİ
Indre By Vatandaşlık Servisinde oluşan sıradan
kurtulmak için, içlerinde vatandaşlık servisi
bulunan Kopenhag içindeki yedi kütüphaneden
de yardım alabilirsiniz. Burada vatandaşlık
servisinden aldığınız hizmetlerin bazılarını
alabilirsiniz. Alabileceğiniz hızlı hizmetler:
• Pasaport
• Ehliyet (şu durumlar hariç: el konulmuş
ehliyetler ve yabancı ehliyetlerin dönüşümü)
• Kimlik kartı
• İndirimli TV lisans ücreti başvurusu
• Burs başvuruları
• Dijital posta muafiyeti
• Vergi, NemID, emeklilik, kira yardımı ve
hastalık ücreti hakkında başvuru
• NemID oluşturulması
• Taşınma, adres değişimi, adres sorgulaması,
isim ve adres koruması, sehayat ödeneği
ve 2-grup fatura ödemeleri gibi nüfus kayıt
hizmetleri alabilirsiniz.
• Sağlık sigorta kartı
• Sağlık yardımı başvurusu.

19

KÜTÜPHANELERDE BULUNAN VATANDAŞLIK SERVİSİ - ADRES VE ÇALIŞMA SAATLERİ
Bibliotek Rentemesterv
Rentemestervej 76
2400 København NV

Hovedbiblioteket
Krystalgade 15
1172 København K

Pazartesi-Cuma
Cumartesi-Pazar

Pazartesi-Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

10-16
Kapalı

12-16
Kapalı

Øbro Jagtvej Kütüphanesi
Jagtvej 227
2100 København Ø
Pazartesi-Cuma
Cumartesi-Pazar
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11-17
11-18
11-17
11-15
Kapalı

Sundby Bibliotek
Jemtelandsgade 3
2300 København S

Brønshøj Bibliotek
Krabbesholmvej 3
2700 Brønshøj
Pazartesi-Cuma
Cumartesi-Pazar

Valby Bibliotek
Annexstræde 2
2500 Valby

11-17
Kapalı

Pazartesi-Cuma
Cumartesi-Pazar

Pazartesi-Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

11-17
11-16
11-14
Kapalı

Kulturstation Vanløse
Jernbane Allé 38
2720 Vanløse
10-16
Kapalı

Pazartesi-Cuma
Cumartesi
Pazar

11-17
10-14
Kapalı
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Sjællandsgade 40
2200 København N
Telefon: 33 66 33 66
E-mail: suf@suf.kk.dk
www.kk.dk

