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Vil i forberede sagen
 
Venlig hilsen

Thomas Eriksen
Kommunaldirektør 
Direkte tlf.: 56203004 
Mobil tlf.: 21154347

Direktionen
Direktionen
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af direktør kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: http://www.faxekommune.dk/bliver-dine- personoplysninger-haandteret-direktion
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
 
Fra: Flemming Nygaard-Jørgensen [mailto:flnyg@msbr.dk] 
Sendt: 10. december 2018 16:49
Til: Carsten Rasmussen; Henrik Hvidesten; Mikael Smed (borgmesteren@vordingborg.dk); Mikael Smed (msmed@vordingborg.dk); Ole Vive; Jacob Nordby
(jano@ringsted.dk); Lau Svendsen-Tune; Rie Langhoff Perry; Thomas Eriksen
Emne: Anmodning om henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven
 
Til Ejerkommunerne
 
På vegne af Beredskabskommissionen skal jeg bede ejerkommunerne om at behandle en anmodning om, at den enkelte
kommunalbestyrelse/byråd henlægger beføjelser til den fælles beredskabskommission som beskrevet i vedhæftede protokoludskrift med bilag fra
møde i Beredskabskommissionen den 28. november 2018.
 
Jeg vil bede om en tilbagemelding på anmodningen, når sagen har været behandlet i den enkelte kommunalbestyrelse/byråd.
 

Venlig hilsen

Flemming Nygaard-Jørgensen
Beredskabsdirektør
Direkte:
E-mail

+45 5117 3759
flnyg@msbr.dk

Manøvej 25
4700 Næstved
Telefon: +45 5578 7800

CVR 35434399
EAN 5798007275600
http://www.msbr.dk

 
Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale,
som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne
e-mail, bedes du venligst omgående underrette Flemming Nygaard-Jørgensen samt slette e-mailen.
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