
Vil I være ambassadører for Følelsen af Faxe?
Vil I dele jeres egen historie om, hvorfor I har 
valgt at bosætte jer i Faxe Kommune?

Så SMS “Ambassadør” til 2166 8280 og bliv
kontaktet af vores bosætningskonsulent
Signe Munch-Pedersen for en nærmere snak

Vil du bidrage til udviklingen? 
- Så bliv en del af Faxe Kommunes 

Borgerpanel! 

Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden
www.faxekommune.dk

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

Fylder alkohol eller stoffer for meget?

Du kan få råd og vejledning, hvis alkohol eller stoffer er begyndt at 
fylde for meget for dig eller din familie. 
Tilbuddet er gratis, du kan være anonym, og du skal ikke have en 
henvisning. Vi sætter forløbet sammen i et samarbejde med dig, og vi 
tager udgangspunkt i dine udfordringer og ønsker om forandring.

Få en uforpligtende snak på 5620 2720 eller send en mail til 
rus@faxekommune.dk. Du kan også læse mere på 
rus.faxekommune.dk.

Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk

Ledige stillinger

• Virksomhedskonsulent med potentiale som projektleder
• Projektmedarbejder til 2 årigt projekt indenfor jobcentrenes 

servicering af virksomhederne
• Rådgiver til Børn & Unge afdelingen
• Søger 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.

• Søger 8 SSH elever til august 2018.
• Søger 4 Pædagogisk Assistent elever til august 2018
• Timelønnet SSA og SSH søges til rehabiliteringsteam
• SSA i aftenvagt til Solhavecenteret
• Sygeplejersker i vikariat
• Medarbejder i Socialpsykiatrien
• Brolægger
• Medarbejder til Teknisk Service
• Lærer til Midtskolen, afd. Sofiendal
• GENOPSLAG: Lærer til Midtskolens specialskole Øen

Landzonetilladelser

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35 til:

Ridebane med lys
Matr. nr. 6a Nielstrup By, Ulse, Nielstrupstræde 13A, 4690 Haslev

Udvidelse af sø og pavillon
Matr.nr. 9r Kongsted By, Kongsted, Jyderupvej 28, 4683 Rønnede

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

Betal ejendomsskatten rettidigt

Nu er det tid til at betale første rate ejendomsskat for 2018 - og 
sidste rettidige indbetaling er i denne uge.

Betalingsservice
Er din ejendomsskat tilmeldt betalingsservice, bliver den automatisk 
betalt. Du bør dog altid kontrollere, at beløbet står på den betalings-
oversigt, du modtager og er afregnet til Faxe kommune.
Er din ejendomsskat ikke tilmeldt betalingsservice, er der sendt et 
girokort for 1. rate 2018 til din digitale postkasse. Den er i din e-boks 
den 23.01.2018. 

Hvad hvis jeg ikke betaler min ejendomsskat til tiden?
Ved for sen betaling, skal du betale 0,4 % i rente pr. påbegyndt måned. 
Ved manglende betaling vil du modtage rykkerskrivelse med rykker-
gebyr kr. 250,00. 

Hvor kan jeg få mere information?
Du kan få mere at vide på Faxe kommunes hjemmeside under Bor-
gerservice.  Du er også velkommen til at kontakte Borgerservice på 
telefon 5620 3000 eller på mail ejendomsskat@faxekommune.dk

Fra ung til voksen med et handicap eller
en funktionsnedsættelse - hvad sker der så?

Hvad sker der, når du som ung med et handicap eller en funktions-
nedsættelse fylder 18 år? Hvad med for eksempel hjælpemidler, bolig, 
uddannelse, indkomst? Hvad siger love og regler? Meget forandrer sig.

KOM, MØD KOMMUNEN 
OG BLIV KLOGERE PÅ SYSTEMET

når vi holder Infomesse 
torsdag den 1. marts 2018 kl. 16-18

på Kultunariet, Søndergade 12A i Haslev.

Her har du/I mulighed for at søge viden om, hvad der sker i forhold til 
love og regler, når du bliver myndig og har et handicap/en funktions-
nedsættelse og dit ansvar bliver større.
I kan møde Faxe Kommunes medarbejdere fra for eksempel Social-
centret, STU, bosteder, Jobcentret og mange flere, som er klar til at 
svare på spørgsmål om regler, ansvar og forskellige tilbud.

OBS: Det vil ikke være muligt at behandle personlige sager på messen.
Hele familien er velkommen, og vi byder på lidt kaffe og kage under-
vejs. Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op.
Vi glæder os til at se jer!

Internetkursus på biblioteket

Har du udfordringer med internettet, din mail og lignende?
Så kan du melde dig til kursus på Bibliotek og Borgerservice.  

Vi holder kursus tirsdag den 27. februar kl. 10.00 på Haslev 
Bibliotek og kl. 13.00 på Faxe Bibliotek. 

Kurset varer ca. 1,5 time, og du lærer om brug af internettet, om 
sikkerhed på internettet og om at bruge mail. Derudover vil der 
være god tid, til at stille spørgsmål om både internet, mail og lignende 
udfordringer. 

Tilmeld dig på 5620 3000 senest den 23. februar 18.

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 hjem-
meside 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.

Bogsalg på biblioteket i Haslev 

På Haslev Bibliotek & Borgerservice er der salg af kasserede bøger fra 
tirsdag 20. februar til og med fredag 23. februar. Fra tirsdag til fredag 
kl. 15 betales den fastsatte pris. Efter fredag kl. 15, lørdag og søndag er 
der fri afhentning.

Borgermøde om tryghed i Haslev

Kom til borgermøde om tryghed i Haslev. Mødet finder sted 
onsdag den 28. februar klokken 19-21 i salen på Vestskolens 
afdeling Nordskov, Bækvej i Haslev. 

På mødet deltager både politikere, politiet, SSP-folk og repræsentan-
ter for frivillige i nattelivet.
Alle er velkomne til mødet.


