
Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk

Ledige stillinger

• Leder til Socialcentret
• Socialrådgiver/socialformidler til Jobcenter Faxe
• GIS Administrator
• Sundhedskonsulent
• Proces- og udviklingskonsulent
• Tandlæge
• Pædagog til SFO Hvepsereden
• Lærer til Midtskolens specialskole Øen
• Lærer til afd. Nordskov

Landzonetilladelser

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35 til:

Nyt sommerhus, Matr.nr. 5o Roholte By, Roholte, Dyrehavevej 46, 
4640 Faxe

Opførelse af telemast
Matr.nr. 5a Leestrup By, Kongsted, Skovholmvej 10, 4733 Tappernøje

Se afgørelser, klagefrister og- vejledninger på Faxe Kommunes hjem-
meside

Høringer og afgørelser

Planer og miljøvurdering for bryggeriet 
Faxe Byråd har godkendt forslag til lokalplan 100-64 for bryggeriet i 
Faxe med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og miljøvur-
dering.
Planforslagene og miljøvurderingen er nu i offentlig høring i 8 uger 
indtil den 1. marts 2018.

Planer for blandet bolig og erhverv ved Roholte 
Faxe Byråd har godkendt forslag til lokalplan 400-26, og kommune-
plantillæg nr. 18 for blandet bolig og erhverv ved Roholte. Byrådet 
har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering af planforslagene.
Planforslagene er nu i offentlig høring i 8 uger indtil den 1. 
marts 2018. 

Planforslagene er offentliggjort på kommunens hjemmeside og kan 
læses i en trykt udgave på Bibliotek & Borgerservice. 

Udvidelse af lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Lade-
plads vedtaget
Faxe byråd har vedtaget Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 
300-46 for udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekreative 
faciliteter på sydstranden. 
Planerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside og kan læses i 
en trykt udgave på Bibliotek & Borgerservice. 

Se mere om planernes indhold på http://www.faxekommune.dk/
afgørelser.

Prisuddeling 2018 - indstil kandidater

Faxe Kommune påskønner initiativ, engagement og gejst og anerken-
der personer, hold og andre der er med til at gøre en forskel. 

Kender du nogen, du synes fortjener et ekstra skulderklap – så indstil 
dem til en af priserne. 

Du kan indstille ildsjæle og dygtige sportsfolk til Mesterskabsprisen, 
Kulturprisen og Ungdomslederprisen. Folkeoplysningsudvalget indstil-
ler selv kandidater til Fritidsprisen.

De fire priser skal ses som et skulderklap til netop de personer, der 
har gjort noget særligt i 2017. 

Frist for indstilling til priser er torsdag den 25. januar 2018 
klokken12.00.

Det er Plan & Kulturudvalget, der udvælger vindere blandt de 
indstillede af Kulturprisen, Ungdomslederprisen og Fritidsprisen. 
Mesterskabsprisen uddeles til alle, der opfylder kriterierne om, at 
udøveren/holdet har vundet guld, sølv eller bronze ved OL, VM, EM, 
NM eller DM. De indstillede skal være udøvende i Faxe Kommune, og 
foreningen hjemmehørende i Faxe Kommune.

Prismodtagere bliver kontaktet af Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice og inviteret til prisuddelingen.

Du kan finde mere information og læse om de enkelte priser på www. 
faxekommune.dk/prisuddelinger 


