Har festen varet for længe?
Få anonym og gratis rådgivning hvis hash eller andre stoffer er begyndt at fylde lidt for meget i dit liv.
Det er et tilbud til dig, der ønsker at stoppe eller reducere dit
forbrug. Du bliver ikke registreret, og du behøver ikke opgive CPRnummer eller dit rigtige navn.
Ring til os i Rusmiddelcentret på 3058 0752 eller send en mail til
rus@faxekommune.dk. Telefonerne er åbne alle hverdage fra 9-12.

Landzonetilladelser
Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35 til:
Ridebane med belysning
Matr.nr. 2b Grunderup By, Kongsted, Grunderupvej 27, 4683 Rønnede
Se afgørelser, klagefrister og- vejledninger på Faxe Kommunes hjemmeside

Kom til borgermøde om helhedsplan og
Gefiongrunden i Faxe Ladeplads 3. februar
Faxe Kommune inviterer til borgermøde om helhedsplan for Faxe
Ladeplads og skitseforslag til indretning af Gefionpladsen
lørdag den 3. februar klokken 9.30-12.00 på Waldemarsbo
Efterskole i teatersalen, Industrivej 2, 4654 Faxe Ladeplads.
På mødet vil SLA arkitekter præsentere helhedsplanen for Faxe Ladeplads, samt deres skitseforslag til indretning af Gefionpladsen.
Der vil være tid til at drøfte og kommentere på oplæggene fra arkitekterne, så vi er sikre på at få alle overvejelser med, inden der skal
træffes en politisk beslutning om, hvordan Gefionpladsen skal se ud i
fremtiden.
Vi håber, at så mange som muligt har tid og lyst til at komme denne
formiddag og udvikle Faxe Ladeplads sammen. Du behøver ikke at
tilmelde dig borgermødet. Har du brug for mere information, er du
velkommen til at kontakte planlægger Sonja B. Larsen på 2363 5705.

Indstillingsmøde til Folkeoplysningsudvalget
2018-2021
Der skal indstilles medlemmer til Folkeoplysningsudvalget i Faxe
Kommune for perioden 2018 – 2021.
Hver forening/oplysningsforbund kan møde med to deltagere.
Indstillingsmødet holdes torsdag den 22. februar 2018 kl.
19.00 i Kultunariet, Søndergade 12A, 4690 Haslev.
Inden selve indstillingen orienterer vi om regler og procedure.
Der skal findes medlemmer og stedfortrædere inden for følgende
områder:
• 2 repræsentanter fra oplysningsforbund og andre foreninger, der
modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
• 5 repræsentanter fra idrætsforeningerne
• 1 repræsentant fra børne- og ungdomssamrådets område
• 1 repræsentant fra handicapområdet
• 2 repræsentanter fra børneområdet, øvrige foreninger og andre
initiativtagere
Byrådet har valgt 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.
Indbydelse til indstillingsmødet sendes direkte til formænd for aftenskoler og foreninger, der modtager tilskud og som derfor kan deltage
i indstillingsmødet, men kan også fås hos Center for Kultur, Frivillighed
& Borgerservice på 5620 3736 eller mail: tijab@faxekommune.dk

Følg kommunen på Facebook
Læs om arrangementer og aktiviteter, stil
spørgsmål, se billeder, gode historier, begivenheder og sidste nyt fra kommunen på
Facebook. Like og kommenter gerne.
Find os på
www.facebook.com/faxekommune

Ledige stillinger
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•
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•

Medarbejder til ledelsesinformation, styring og bedre udnyttelse af
fagsystemer
SSH til Grøndalshusene
SSA til Grøndalshusene
SSA/ pædagogisk assistent til Demens dagcenter Grøndalshusene
Musikterapeut - genopslag.
SSA til plejecentrene i Faxe Øst
SSH i aftenvagt på Lindevejscenteret
Timelønnet SSA og SSH søges til rehabiliteringsteam
Husassistent til Solhavecenteret
Sygeplejersker i vikariat
Spændende stilling som leder til Plejeboligerne Tycho Brahes Vej
Rottebekæmper

Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk

