HØJT TIL LOFTET

Information fra kommunen
Kærdalen

Vejen Bibliotek

Aktivitetskalender for marts 2012
10. marts kl. 14.30
Lørdagskomsammen
Underholdning ved Knudemusikanterne
27. marts kl. 10.00 - 11.30
Blomstersalg ved Gartneriet Lille Veum
Øvrige aktiviteter der er åbne for alle:
Hver mandag
kl. 9.30

Sang

Tirsdag den 6. og 20.
kl. 10.30
Gudstjeneste

Invitation til deltagelse i
børnebogsudstilling på Vejen Bibliotek
Vi skal have en udstilling med forskellige
folks yndlingsbørnebøger fra
barndommen på Biblioteket til april.
Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til at deltage.
Det, vi beder om, er en titel på en særlig god bog fra din
barndom (vi udstiller selvfølgelig gerne, hvis du har et
eksemplar derhjemme). Hvis du har mulighed for det, vil vi
meget gerne have en kort tekst om en af dine oplevelser
med bogen eller en begrundelse for, hvorfor den var
særligt god, og sidst men ikke mindst beder vi om lov til at
offentliggøre dit navn (og gerne alder) ved siden af forsiden.
Vi håber meget, at du har lyst til at være med!

Hver tirsdag
kl. 14.00

Oplæsning

Hver onsdag
kl. 10.30

Fristen for at sende ind er d. 15. marts, men jeg vil meget
gerne høre fra dig før, hvis du vil være med.

Kun for mænd

Hver torsdag
kl. 13.00-16.00

Kontakt Mia Christina Broe Jakobsen, Ledende
børnebibliotekar, på mcbj@vejenkom.dk eller 7996 5250

Åben aktivitet

Hver fredag
kl. 13.00

Kortspil

Afgørelser fra Teknik & Miljø
Husdyrgodkendelsesloven
• Harrebyvej 23, 6630 Rødding. Udvidelse af husdyrbruget til 369 dyreenheder. Udvidelsen sker i eksisterende
bygninger. Sags nr.: 09/200.
• Hedegårdsvej 3, 6670 Holsted. Anmeldelse efter § 19f
om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde.
Sags nr.: 12/6377.
• Sekærvej 15, 6670 Holsted. Anmeldelse efter § 19f om
udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde.:
Sags nr.: 12/6364.
Planloven
• Nyslundvej 7, 6752 Glejbjerg, matr. 1ae, Åstrup By,
Åstrup. Nyt maskinhus til anlægsgartner 302 m².
Sags nr.: 12/3414.
Vandløbsloven
• Engkær Bæk, matr. 283b Hygum, Sdr. Hygum, tilladelse
til etablering af en overkørsel/rørbro i det offentlige vandløb. Sags nr.: 12/6454.
Henvendelse
Henvendelse i sagerne kan ske på tlf. nr. 7996 6253 eller på
e-mail: Teknik@vejenkom.dk. Oplys venligst sags nr.
Sådan klager du
Kommunens afgørelser kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller på e-mail:Teknik@vejenkom.dk.
En klage over VVM afgørelser skal sendes direkte til Naturog Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København
NV eller på e-mail: nmkn@nmkn.dk.
Vejen Kommune eller klagenævnet skal have modtaget din
klage senest onsdag den 4. april 2012 kl. 15:30.
Det koster et gebyr at få behandlet en klage hos Natur- og
miljøklagenævnet, se nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
For privatpersoner er gebyret på 500 kr. og for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder er gebyret
på 3.000 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller
delvist ret i sin klage.

Erhvervsaffald 2012
Frist for ansøgning om fritagelse for
administrationsgebyr
Som virksomhed skal du opfylde betingelserne for fritagelse
jf. affaldsbekendtgørelsens §65 stk. 1-4. Du kan søge
om fritagelse for administrationsgebyret, hvis du kan
dokumentere at:
1. virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 7, hvor virksomheden på p-nummer
adressen har 0-1 ansatte.
2. virksomhedsform fremgår af affaldsbekendtgørelsens
bilag 8, punkt 1, virksomheden på p-nummer adressen
har 0-1 ansatte eller bilag 8 , punkt 2, uanset antallet af
ansatte i virksomheden.
3. virksomheden i 2010 har haft en omsætning (ikke
overskud) eller lønsum under 300.000 kr.
4. virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion.
Du kan ikke få fritagelse, hvis virksomheden benytter
en af de kommunale ordninger, for eksempel
dagrenovationsordningen.
Du kan læse mere om reglerne for fritagelse for
erhvervsaffaldsgebyr på Vejen kommunes hjemmeside:
www.vejenkom.dk/erhvervsaffald.
Sidste frist for ansøgning om fritagelse er den 3. maj 2012.
Ansøgninger der modtages efter denne dato vil ikke blive
behandlet jf. affaldsbekendtgørelsens §65 stk. 5.
Har du yderligere spørgsmål, kan du sende os en mail på
erhvervsaffald@vejenkom.dk. I mailen skal du oplyse
CVR-nr., navn og adresse og gerne telefonnummer på den
virksomhed, det drejer sig om.

Min Side
Min Side giver dig overblik over dine personlige oplysninger:
Bolig - Skat - SU - Ferie - Sundhed og sygdom - Digital post
Log ind med NemID og se Min Side på www.borger.dk/MinSide

Barselsorlov
Beregn din barselsorlov
Læs om barselsorlovens regler og foretag en beregning af,
hvor lang orlov du kan holde. Du kan se status på din orlov
og se hvor meget du får i barselsdagpenge.
Gå ind på www.vejenkom.dk/barsel

Gå i Gang i marts
Træningspavilloner i Gesten
Træn balance, styrke, bevægelighed,
udholdenhed og puls i de udendørs
træningspavilloner! Instruktører viser hvordan.
Tid:
20. marts kl. 16.30-17.30.
Sted:
Træningspavilloner på Troldhedestien, som nås
ad grusvej øst for Vestre Stationsvej 2,
6621 Gesten. Se kort på www.udinaturen.dk.
Instruktør: Træningspavilloninstruktører og Jette Sørensen,
Diabetesforeningen.
Pris:
Gratis.
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Medbring: Passende påklædning og en flaske vand.

Gå i Gang er udviklet i perioden 2005-2010 af Kræftens
Bekæmpelse, Gigtforeningen, DGI og Diabetesforeningen.
Vejen Kommune samarbejder med lokale patient- og
idrætsforeninger om at tilbyde hensyntagende tilbud, hvor
alle er velkomne. Læs mere på www.vejenkom.dk/gaaigang.

Aktivitetscentret Fredenshjem
Tirsdag den 20. marts kl. 9.00 – 15.30
”Åbent Hus”
Program:
Kl. 9.00
Arbejdende værksteder og
udstilling af fremstillede arbejder
Kl. 9.00
Pensionistkoret optræder
Kl. 9.00 eller 10.15 Kaffe og rundstykker med
fællessang
Kl. 12.00-13.00
Salg af snitter, øl og vand
Kl. 13.30
Gymnasterne viser eksempler på,
hvad de arbejder med.
Kl. 14.00
Kaffe og kage med fællessang.
Alle er velkomne
Til kaffe og rundstykker bedes man skrive sig på listen i
dagligstuen til kl. 9.00 eller 10.15.
Det er også ved Åbent Hus, man har mulighed for at
tilmelde sig sommerens 3- dages tur.
Åbent-hus dagen er afslutning på vinterprogrammet, og
alle er velkomne.
Tirsdag den 27. marts, kl. 14.00
Hvad rører sig på ældreområdet i Vejen Kommune?
Vi har inviteret:
Kirsten Dyrholm Hansen, som er leder af social-og
ældreafdelingen og Bodil Staal, formand for Udvalget for
social og ældre i Vejen Kommune.
Denne eftermiddag er Fredenshjem vært ved en kop kaffe.
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