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Byrådsmøde

Biblioteket

Næstved Byråd holder ordinært møde tirsdag den
22. november 2016 kl. 18.30 i Byrådssalen,
Teatergade 8, 2. sal i Næstved.

Aktiviteter

Du kan se dagsorden og udskrift af protokol på Rådhuset i
Teatergade og på kommunens biblioteker.
På www.naestved.dk/ByraadPolitik kan du se dagsorden til
mødet fra onsdag eftermiddag før mødet. Her kan du også
se referatet fra onsdag efter mødet. Det er også her, du kan
følge byrådets møder online og se videooptagelser fra tidligere
møder.
Spørgetid
Efter byrådets ordinære åbne møde er der spørgetid i højst 30
minutter.
Hvis du vil være sikker på at få et svar på dit spørgsmål, skal
du indsende spørgsmålet elektronisk til
byraadspoergetid@naestved.dk eller pr. brev til Fællessekretariatet, Teatergade 8, 4700 Næstved senest en uge inden
mødet. Det er dog muligt at stille et spørgsmål mundtligt i
spørgetiden.
Spørgsmålene skal handle om kommunale forhold i Næstved
Kommune. Der kan ikke stilles spørgsmål om personlige forhold eller om sager af fortrolig karakter. Heller ikke om sager,
der er behandlet på det pågældende møde. Spørgsmål skal
være korte og præcise.

Årets
internationale
lungedag
"Lungetjek, tak"
Hvis du døjer med hoste, slim fra lungerne, pibende eller
hvæsende vejrtrækning og åndenød, så kridt skoene, pump
cyklen eller snup bilen og kom forbi Sct. Jørgens Apotek
onsdag den 16. november kl. 14.30 og 16.30.
Du vil have mulighed for:
• At få et lungetjek af sygeplejersker fra Næstved Sygehus
Lungeambulatorium
• At høre om gratis tilbud på Næstved Sundhedscenter
• At afprøve vejrtræknings-teknikker under instruktion
af en fysioterapeut
• At få et tjek af inhalationsteknik ved en farmaceut
fra apoteket

Stillinger
Daglig leder, Daginstitution Rumlepotten/
Glumsø Børnehus – 16.11
Sygeplejerske, Solgaven – 16.11
Psykolog, Børnehus Sjælland – 17.11
Socialrådgivere, Børnehus Sjælland – 17.11
Afdelingsleder,
Holmegaardskolens specialklasser – 17.11
Vikarer-studiejob,
Hjemmeplejen Distrikt Øst – 18.11
Sygeplejersker,
Team Land og By, Distrikt Nord – 20.11
Serviceleder,
Center for Dagtilbud – 20.11

Spil med Pokémonkort
Torsdag den 17. november kl. 16.00-17.30 er der Pokémon turnering på Næstved Bibliotek. Martin, som står for arrangementet har Pokémondæk. Du behøver ikke kende spillet i
forvejen. Gratis, bare mød op.
Flere og ﬂere unge og seniorer bliver
selvstændige på fuld- eller deltid
Torsdag den 17. november kl. 19.00–21.00 er der caféaften i UdviklingsHus Fuglebjerg. Selvom du ikke overvejer at
blive selvstændig, så kunne det alligevel være, at du skulle
komme.
Gratis, men kaffe og kage til 20 kr. Tilmelding på
mikrovirksomhederne.dk eller på mona@monahvid.dk
Vitello, Vitello, Vitello
I november måned sætter
vi ekstra fokus på Vitellobøgerne og hele Vitellouniverset med oplæsning,
Dagens Vitello, ﬁlm, tegnekonkurrencer og meget
mere. Kom og oplev Vitello
universet på Korskilde
Bibliotek i uge 47.
Lektiehjælp til ﬂygtninge
Torsdage kl. 18.30-20.30: ”Venligboerne” giver lektiehjælp
til ﬂygtninge, Multirummet på Korskilde Bibliotek.
Håndarbejdscafé
• Næstved Bibliotek - tirsdag i lige uger kl. 14.00-16.00
• Fensmark Bibliotek - torsdag kl. 14.00-16.00
• Fuglebjerg Bibliotek - tirsdag i ulige uger kl. 14.00-16.00
• Glumsø Bibliotek - torsdag kl. 14.00-16.00
• Korskilde Bibliotek - torsdag i lige uger kl. 14.00-16.00
IT-KLUBBER OG VEJLEDNING
It-frivillige tilbyder hjælp til it-problemer
på Næstved Bibliotek
• Mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl. 10.00-13.00
• Torsdag kl. 14.00-17.00
Har du lyst til at være it-frivillig, så kontakt Julie Ertmann
Busborg på 5588 4018.
It-klubber i Næstved og omegn
• Mandage i ulige uger kl. 9.00-11.00
i Salen på Næstved Bibliotek
• Mandage kl. 15.00-17.00
i Musiklokalet på Sydpolen, Parkvej 109
• Tirsdage kl. 10.00-12.00 på Fuglebjerg Bibliotek
• Tirsdage kl. 14.00-16.00 på Herlufmagle
Ældrecenter Birkevang, Birkevænget 55
Hør mere om it-klubber hos Lars Ovesen på 5588 4154.

Rådgivning
på Næstved Bibliotek.
Få hjælp til dansk
Hver mandag kl. 15.00-17.00 i caféområdet
”Verdenshjørnet” for ﬂygtninge og indvandrere.
Gratis retshjælp i Advokatvagten
Hver torsdag kl. 16.00-18.00 er der gratis advokatrådgivning. Træk et nummer fra kl. 15.00
og rådgivning fra kl. 16.00. Medbring
alle relevante dokumenter.

Teamledere, Distrikt Syd - 21.11
Matematikunderviser,
Næstved Ungdomsskole – 21.11
Sundhedsplejerske, barselsvikariat – 22.11
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