
Hvad er din følelse af Faxe?
 
Vær med i vores kampagne, og del dine billeder fra 
hele Faxe Kommune på Instagram og Facebook. 
Brug #FølelsenafFaxe  
- Vi er fælles om Følelsen af Faxe

instagram.com/foelelsen_af_faxe
facebook.com/foelelsenaffaxe

Frederiksgade 9 • 4690 Haslev • Tlf.: 56 20 30 00 • www.faxekommune.dk

Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk

Ledige stillinger

• Sagsbehandlere til fleksjobområdet
• Socialrådgiver/socialformidler
• Anlægsgartnerelev
• SSA-elever
• SSH/SSA rehabiliteringscenteret Grøndal
• SSA i aftenvagt til Solhavecenteret
• SFO-leder til Østskolen
• Afdelingsleder til Østskolen
• Teamleder til Jobcenter Faxe
• Pædagog til barselsvikariat
• Pædagog til centerklassen på Midtskolen

Jazz-koncert på Kultunariet

Fredag den 24 august kl. 19 er der ”Spillestedskoncert” med  
jazzmusikerne Lars Jansson, Thomas Fonnesbæk, Paul Svanberg og 
Thomas Agergaard.
 
Koncerten finder sted på Kultunariet, Søndergade 12, Haslev og  
billetter á 150 kroner kan købes via Faxe Musikskole eller  
Faxe Kommunes Biblioteker.

Landzonetilladelser

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35 til:
 
Udvidelse af ridebane
Matr.nr. 2b Druestrup By, Sdr. Dalby, Karisevej 149, 4653 Karise
 
Opførelse af hal 
Matr.nr. 9d St. Spjellerup By, Spjellerup, Smerupvej 13, 4653 Karise

Se afgørelser, klagefrister og- vejledninger på Faxe Kommunes  
hjemmeside

Udstilling på bibioteket i Haslev

”Kunst & Design” præsenterer et udstillingsprojekt bestående af 
lokale kunstnere og designere.  
Udstillingen løber til 30. august og kan ses i bibliotekets åbningstid.

Pas på børnene på skolevejene

Fra mandag den 13. august vil der igen være børn på vej til skole.  
 
Faxe Kommune er med i kampagnen ”Børn på vej” sammen med 
Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden for at minde alle trafikanter om 
at passe godt på børnene. I den kommende tid bliver der sat skilte op 
langs vejene, og politiet vil også gennemføre en række kontroller.  

Men kampagner og politikontrol gør det ikke alene. Det er også 
vigtigt, at forældrene har lært deres børn, hvad de skal være  
opmærksomme på i trafikken, og hvordan de passer på sig selv. 

På hjemmesiden www.sikkertrafik.dk/mitbarn kan forældre tilmelde 
sig et gratis nyhedsbrev med gode råd og øvelser, der er målrettet 
barnets alder.

Sund Krop - Glad Sjæl efterår 2018

Trænger du til et afbræk i hverdagen, frisk luft og mere energi  
sammen med andre?
 
Så skal du være med på ”Sund krop – Glad Sjæl” i Faxe Kalkbrud!
 
Hvad: Korte workshops efterfulgt af træning
Hvor: Faxe Kalkbrud
Hvornår: 6 mandage kl.13.30-15.00 med start den 27. august og slut 
den 1. oktober.
Hvem: Tilbuddet er for dig, der er over 18 år, bor eller arbejder i 
Faxe Kommune, kan bevæge dig i ujævnt terræn og savner træning 
som en fast del af din hverdag. 

For mere information og tilmelding kontakt sundhedskonsulent 
Andrea 5620 3393, asnde@faxekommune.dk eller sundhedskonsulent 
Janie 5620 3384, janies@faxekommune.dk

Ejendomsskat 2018

Nu er det tid til at betale ejendomsskat 2. rate 2018
Sidste rettidige betalingsdato er den 13. august. 
 
Hvad med betalingsservice
Er din ejendomsskat tilmeldt betalingsservice, vil den automatisk blive 
betalt ved forfald. Du bør dog altid kontrollere, at beløbet står opført 
på den betalingsoversigt, du modtager og at beløbet er afregnet til 
Faxe Kommune. 

Er din ejendomsskat ikke tilmeldt betalingsservice, er der sendt et 
girokort for 2. rate 2018 til din digitale postkasse. Den er i din e-boks 
ultimo  juli 2018. 
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min ejendomsskat til 
tiden?
 
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag, skal du betale 0,4 
procent i rente pr. påbegyndt måned,  
Ved manglende betaling vil du modtage rykkerskrivelse med  
rykkergebyr kr. 250,00. 
 
Hvor kan jeg få mere information?
Du kan få mere information om ejendomsskat på Faxe Kommunes 
hjemmeside under Borgerservice.   
Du er også velkommen til at kontakte Borgerservice på  
telefon 56 20 30 00 eller på mail ejendomsskat@faxekommune.dk

Power & Potens! - et kursus til mænd  
med blinkende røde stresslamper

Oplever du 
Problemer med at sove? Tankemylder? Koncentrationsbesvær?  
Svigtende hukommelse? Kortere lunte? Nedsat lyst til sex?

Så tjek lige, at du
Er over 18 år
Bor eller arbejder i Faxe Kommune
Uden problemer kan bevæge dig rundt i naturen
Ikke er sygemeldt eller har en psykisk diagnose

Og meld dig så til 6 ugers Power & Potens!
 
Indhold: Fysisk udfoldelse. Snak med gutterne. Oplæg.  
Mad og mandehørm. Ro i krop og hoved.

Steder: Feddet. Strandskoven. Haslev Amatør Bokseklub. Faxe Sund-
hedscenter. 

Tider: Tirsdage kl. 18-20 fra 28. august til 2. oktober.

Der er ”fri entre” - du giver blot 125 kr. i alt til forplejning.

Meld til: Senest 20. august til bbang@faxekommune.dk eller  
på 56 20 49 69

Forslag til bevægelse og motion i Faxe by?

Vær med til at komme med forslag til aktivitetsskabende faciliteter 
med fokus på bevægelse og motion i Faxe by

Faxe Kommune og ETN landskabsarkitekterne inviterer til en 
workshop for alle foreninger og interesserede borgere i Faxe by til 
at komme med input til aktiviteter/udendørs idræts-, fritids-anlæg på 
p-plads området omkring Faxe Hallerne, Bibliotek- og Borgerservice 
og Østsjællands Museums nye bygninger.

Workshoppen afholdes onsdag den 29. august kl. 18-21 i Rolloteket 
(salen) på Bibliotek & Borgerservice i Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe. 
Tilmelding er nødvendig - inden den 27. august kl. 12 til Tina Møller 
Jakobsen på mail: tijab@faxekommune.dk


