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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

• Økonomikonsulent
• Administrativ medarbejder til uddannelsesområdet
• Sundhedsplejerske
• Ergoterapeut og fysioterapeut med interesse for demens – og 

udvikling af området
• Rusmiddelkonsulent i Faxe Kommune
• Afdelingsledere til Østskolen
• SSH`er og SSA`er til dagvagt
• SSH`er til fast aftenvagt
• SSH Frederiksgadecenteret
• SSH barselvikariat Frederiksgadecenteret
• Timelønnet SSA og SSH søges til rehabiliteringsteam
• Sygeplejersker søges til rehabiliteringscenter
• 6 SSA elever(ikke SSH baggrund) til hold juli 2018
• 6 SSA elever (ikke SSH baggrund) til november 2018 
• 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
• Kontorelev til Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice
• Kontorelev til Center for Børn & Undervisning

Udvidet husdyrproduktion - miljøgodkendelse
Ny Ulsevej

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til 
udvidelse af svineproduktion på adressen Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev. 
Udvidelsen er søgt efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug.

Offentligheden har mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og 
bidraget til sagens oplysning i en periode på 14 dage.

Ansøgningsmaterialet kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside under 
Politik og Demokrati/Høringer og afgørelser.

Udvidet husdyrproduktion - miljøgodkendelse
Storgårdsvej

Faxe Kommune har modtaget projekttilpasning af ansøgning om 
miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Storgårdsvej 
1, 4690 Haslev. Projektet har tidligere været ansøgt med en placering 
på Kildegårdsvej 1A, 4690 Haslev. Ansøgningen er søgt efter § 12 i Lov 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

På baggrund af projekttilpasningen har Faxe Kommune valgt, at offent-
ligheden på ny skal have mulighed for at stille spørgsmål, kommentere 
og bidrage til sagens oplysning i en periode på 14. dage. 

Ansøgningsmaterialet samt tidsfrister kan ses på Faxe Kommunes 
hjemmeside www.faxekommune.dk under fanen 
Politik og Demokrati/Høringer og afgørelser  

Forlænget høringsfrist om bryggeriet i Faxe

Plan og Kulturudvalget forlænger høringsfristen for lokalplan, kom-
muneplantillæg og miljørapport for bryggeriet i Faxe.
Høringsfristen for planerne forlænges frem til den 5. april 
2018.

Det sker efter at borgermødet om planerne viste, at borgerne har 
brug for længere tid til at forholde sig til planerne.

Planerne kan ses i borgerservicecentrene og på bibliotekerne og du 
kan se afgørelser, klagefrister og- vejledninger på Faxe Kommunes 
hjemmeside.

Lær at tackle kroniske smerter i hverdagen

Har du haft kroniske smerter i mere end 3 måneder? Kan du nikke 
genkendende til at have bekymringer og problemer i hverdagen som 
følge af smerterne?

Så har Faxe Kommune et tilbud, som kan give dig inspiration til, hvor-
dan du kan leve et godt liv med kroniske smerter. 

Informationsmøde torsdag den 22. marts kl. 11-12

På Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, mødelokale 13, 4640 Faxe

Kursusstart er torsdag den 5. april og de efterfølgende fem torsdage                     
kl. 11-14.

Kurset ledes af uddannede instruktører, som selv kender til eller 
lever med kroniske smerter. Kurset er gratis, bortset fra udgiften til 
kursusbogen (ca. kr. 190).

Tilmelding og yderligere information: Sundhedskonsulent Janie Søren-
sen telefon 56 20 33 84 eller mail janies@faxekommune.dk

Gratis telefonretshjælp

Vidste du at du kan få anonym og gratis rådgivning om retstvister, love 
og regler hos Telefonretshjælpen? Se mere på www.telefonretshjæl-
pen.dk. Retshjælpen drives af frivillige advokater, og yder kun mundtlig 
hjælp.

Landzonetilladelser

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35 til:

To Hønsehuse og to drivhuse
Matr. nr. 1a og 5c Jørslev By, Karise, Køgevej 15A-C, 4653 Karise

Læskur og mobile grisehytter
Matr. Nr. 1c og 1h Hesselbjerg By, Øde Førslev, Hesselbjergvej 8, 4690 
Haslev

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

Få hjælp på kontinensklinikken

Er du inkontinent har du mulighed for udredning og rådgivning på 
Faxe Kommunes nye kontinensklinik.

Det er gratis og kræver ingen henvisning.

Klinikken bemandes af kontinenssygeplejersker, og du kan kontakte 
dem og klinikken på telefon 5620 4455 - der er telefontid mandag-
torsdag kl. 8.00-10.00. 
Kontinensklinikken holder til på Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, 
Faxe. 

Lær (også andre) at håndtere hverdagen som 
pårørende

Lær at tackle hverdagen som pårørende. Faxe kommune søger 
pårørende, som har lyst til at lære, hvordan de kan passe på sig selv - 
og undervise andre pårørende i også at passe på sig selv.

Mange mennesker oplever, at deres liv ændrer sig markant, både prak-
tisk og følelsesmæssigt, når en nærtstående rammes af sygdom. 

Du bliver uddannet af Komiteen For Sundhedsoplysning og skal 
undervise ud fra en fast instruktørmanual.

Pårørende-kurserne foregår en fast ugedag i 2½ time, i alt syv møde-
gange i små grupper.

Ønsker du mere information, så kontakt sundhedskonsulent Janie 
Sørensen 51201805/janies@faxekommune.dk

Mød 70 virksomheder - kom til Jobbørs 2018

Kom til jobbørs i Faxe Hallerne, Rådhusvej 6 i Faxe 
 
onsdag den 14. marts klokken 10-12.30. 

Jobbørs ’18 er både for dig, der er ledig, dig der leder efter læreplads 
og dig, der måske bare vil skifte job eller branche. 
Du kan møde 70 virksomheder med tilsammen over 100 ledige stil-
linger og lærepladser. 
Det er ikke sikkert, du går hjem med et nyt job - men måske går du 
hjem med en jobsamtale!

Tag dit glade smil, dit faste håndtryk og dit CV med og få en snak med 
dem, der bestemmer i virksomhederne.


