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Center for Ejendomme 

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Teknik & 
Miljøudvalget 
 
Center for Ejendomme har indsatser inden for mål 1 og mål 2.  
 
Sundhedspolitikken har bl.a. et fokus på øget bevægelse og motion blandt borgere. Det er 
et område, som Center for Ejendomme støtter gennem etablering og drift af stier for 
cyklister og gående i samarbejde med Center for Plan & Miljø. Der er afsat penge til både 
renovering af stier og til nye cykelstier i budgettet. 
 
Center for Plan & Miljø og Center for Ejendommes øvrige arbejdsområder med sikring af 
sundhed ved f.eks. rent drikkevand, indeklima, trafiksikkerhed og lign. ligger ikke inden for 
denne Sundhedspolitiks fokusområder. 
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Center for Ejendomme  

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Teknik & Miljøudvalget 
 
Vision: styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats.  
 
Mål: 

1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus  
2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  
3. Mindre alkohol og nul stoffer 
4. Styrket mental sundhed 
5. Mad og gode måltider 
6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats 

 
 
1: Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus  

Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 
Alle kommunale 
udearealer gøres 
senest i 2021 røgfri, 
herunder 
legepladser, 
parkeringspladser 
m.v. 

Center for 
Ejendomme 
 

Der er indført røgfri udearealer i Faxe Kommune.  
 
Ønskes skilt op om røgfrit areal, kontaktes Center 
for Ejendomme. Der sættes ikke automatisk skilte 
op på kommunale udearealer. 

 

M
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Færre 
rygere og 
brugere af 
tyggetobak 
og snus 

Der er indført røgfri 
arbejdstid på alle 
kommunens 
arbejdspladser fra 
den 1. juli 2021, så 
ingen borgere, 
herunder også 

Alle centre Trådte i kraft 1. juli 2021, jf. Byråd 27.5.2021.  
Fuldt implementeret i alle centre, og kommunens 
rygepolitik er beskrevet for medarbejdere på 
intranettet. Rygepolitikken kan tilgås her. 

 

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Byraadet_%282021%29_27-05-2021_Dagsorden_%28ID3487%29/Bilag/rygepolitik_-_3_oplaeg_0.pdf
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børn og unge, 
oplever rygning i 
dagligdagen. 

 
2: Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  

Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
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Fysisk 
aktivitet, 
fællesskab 
og velvære 
 
 

Arbejdet med at 
renovere og forny 
legepladser 
fortsætter på 
dagtilbud og 
skoler. 
 

Center for 
Ejendomme 
 

Budgetforslag til at fortsætte processen  

 


