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:
Anneks og overdækning
matr. Nr. 13 Ll. Spjellerup By, Spjellerup, Pushusvej 5, 4640 Faxe
Opførelse af telemast
Matr. nr. 6d Kæderup By, Tureby, Østerskovvej 32, 4682 Tureby
Etablering af sø
Matr. nr. 20a Skuderløse By, Teestrup, Stoksbjergvej 30, 4690 Haslev
Se afgørelser, klagefrister og- vejledninger på Faxe Kommunes hjemmeside.

Byrådsmøde 8. februar
Torsdag den 8. februar 2018 er der byrådsmøde kl. 18.30 i byrådssalen, Søndergade 12 i Haslev.
Mødet begynder med spørgsmål fra borgerne. Dagsordenen kan ses
på www.faxekommune.dk og i Bibliotek & Borgerservice.
Husk at du kan følge byrådet live og gense tidligere møder på:
https://faxe.kommune-tv.dk

Kæmp mod kræften! Kom og hør om cannabis,
alternativ behandling og trivsel
Arrangementet er gratis, og du kan deltage
torsdag den 8. februar kl. 17.30-20.30
på Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78 i Faxe.
Efter velkomst kl. 17.30 kan du høre to spændende foredrag om
mænd, kræft og trivsel og om cannabis og alternativ behandling af
kræft. Du kan også blive klogere ved bagefter at besøge de forskellige
stande, der er stillet op.
Tilmelding:
Arrangementet kræver tilmelding. Du kan hente din gratis billet på
Faxe Sundhedscenter i Café Ådalen hverdage mellem kl. 8-15 eller
reservere din billet i forvejen på e-mail: bbang@faxekommune.dk
Der er mulighed for at købe kaffe/te og kage.
Har du spørgsmål kan du kontakte leder af Sundhedscenter og sundhedsfremme: Birgitte Espenhein Bang på telefon: 5620 4969

Ideer ønskes før planlægning af solcelleparker
Faxe Kommune indkalder idéer og forslag inden planlægningen af
solcelleparker på tre lokaliteter nordøst for Haslev. Du kan læse mere
om emnet under punktet aktuelle høringer på Faxe kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk/aktuelle-høringer.
Idefasen løber frem til mandag den 26. februar 2018.
Du kan sende dine idéer og forslag til Center for Plan & Miljø på mail
til: plan2@faxekommune.dk eller pr. brev til Frederiksgade 9, 4690
Haslev.
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Virksomhedskonsulent med potentiale som projektleder
Projektmedarbejder til 2 årigt projekt indenfor jobcentrenes
servicering af virksomhederne
6 SSA elever(ikke SSH baggrund) til hold juli og 6 SSA elever
(ikke SSH baggrund) til november 2018 samt 1 EUX SSA elev(hvis
muligt ellers en alm. SSA ansættelse) til august 2018.
8 SSH elever til august 2018.
4 Pædagogisk Assistent elever til august 2018
SSH til Grøndalshusene
SSA til Grøndalshusene
SSA/ pædagogisk assistent til Demens dagcenter Grøndalshusene
SSA til plejecentrene i Faxe Øst
Timelønnet SSA og SSH søges til rehabiliteringsteam
SSA i aftenvagt til Solhavecenteret
Sygeplejersker i vikariat
Rottebekæmper
Medarbejder til Teknisk Service
GENOPSLAG: Lærer til Midtskolens specialskole Øen

Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk

