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Tirsdag den 31. juli 2012

HØJT TIL LOFTET

Information fra kommunen
Rygestopkursus

Indstilling til Handicappris 2012

Er du en af de 9358 rygere i Vejen Kommune?

Indstilling til Vejen Kommunes Handicappris 2012

Tilmeld dig et rygestopkursus på dit lokale apotek eller se
mere på www.vejenkom.dk/rygestop

På vegne af Vejen Byråd uddeler Handicaprådet,
kommunes handicappris for 2012.

Kommunale udbud
Vask og leje ordning til Tandplejen
Vejen Kommune ønsker at indgå indkøbsaftale på levering
af vask og leje af beklædning til Tandplejen. Der er tale
om en national annoncering efter reglerne i Tilbudsloven.
Opgaven løses i dag af Tandplejen, der ejer deres
uniformer og som selv forestår vask m.m. Der skal
anskaffes beklædning til ca. 30 medarbejdere.
Tilbudsfrist er onsdag den 29. august 2012
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet
browser: http://permalink.mercell.com/34522725.aspx

Prisen, der første gang blev uddelt i 2009, gives til den
enkeltperson, virksomhed, institution, forening eller
organisation, der efter Handicaprådets vurdering har ydet
en ekstraordinær indsats for mennesker med funktionsnedsættelse i Vejen Kommune. Indsatsen skal kunne
      
Prismodtageren skal have tilknytning til kommunen.

8  669 +         5 %
9 /+  &  07 ' /0!""4+   
56 *.%'   ' 3 ' 
6/ 4''    &     '   
    nsdag d. 29. august 2012 kl. 15:30.
$   *.#""  .     
 5 %' /+  &  0  &  /'' 
--- '       0   . 
       

Alle borgere, virksomheder og foreninger i Vejen Kommune kan indstille en prismodtager. Indstillingen, der skal
  
pågældende har ydet en ekstraordinær indsats, sendes på
e-mail til: Handicapraadet@vejenkom.dk, eller med post
til:
Vejen Handicapråd, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen.
På billedet ses sidste
års prismodtager,
Trine Lyngsø (til høje),
borgmester Egon
Fræhr (til venstre)
samt handicaprådsformand Kai
Østergaard (i midten).

Spørgsmål kan rettes til indkøbskonsulent
Martin Larsen – mala@vejenkom.dk
Læs mere på www.vejenkom.dk/udbud

Gå i Gang i august
Vandretur i Rødding
Instruktion ved træningspavilloner, derefter gåtur på en af
naturstierne - se www.vejenkom.dk/pavilloner.
Tid:
8. august kl. 16.30-18
Sted:
Træningspavilloner ved Flors Allé 1,
6630 Rødding
Arrangør: Forum Rødding
Pris:
Gratis.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
Medbring: Praktisk beklædning og egen forplejning.
Familiehygge i Skoleskoven
Tag familien med i Skoleskoven til GPS-skattejagt og andre
aktiviteter. Bagefter spiser vi medbragt grillmad, bager
snobrød og hygger med sange og andre korte indslag.
Tid:
17. august kl. 17-20
Sted:
Skoleskoven, Knudevejen 17, 6600 Vejen
Arrangør: AskovSpejder
Pris:
20 kroner pr. person
Tilmelding: På 3027 0159 eller bo.askovspejder@mail.dk
senest 10. august.
Medbring: Håndholdt GPS og aftensmad (grillen er varm).
Gåtur ved Holsted Å
Tag med på Trampestien ved Holsted Å og gå 2,4 km, 3,7 km
eller 4,7 km. Ikke egnet til klapvogne og lignende. Hunde må
ikke medbringes.
Tid:
18. august kl. 14-16
Sted:
Kirkegården, Esbjergvej 105, 6670 Holsted
Guide:
Mona Møller Christensen, Gigtforeningen
Pris:
Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendigt
Medbring: Solidt fodtøj, kaffe og tæppe/stol.
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.

Frist for indsendelse af forslag er fredag den 31. august
2012 kl. 12.00. Alle indstillede orienteres om valget.
Prisen overrækkes ved en ceremoni på Frivillighedsmessen
i Vejen Idrætscenter (Hal 1) fredag 28. september 2012,
kl. 16. Ved prisuddelingen sættes der fokus på modtageren
og det gode eksempel.
Handicaprådet i Vejen Kommune

Afgørelser fra Teknik & Miljø
Husdyrgodkendelsesloven
 Fæstedvej 46, 6630 Rødding:    
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