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Borgerservice
Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa

Plantagevej 4, Bov

Ekspeditionstid
mandag-tirsdag kl. 10.00-15.00

onsdag, Rådhuset kl. 10.00-15.00
onsdag, Bov lukket

torsdag kl. 10.00-17.00
fredag kl. 10.00-14.00

Telefontid
mandag-onsdag kl. 8.00-16.00

torsdag kl. 8.00-17.00
fredag kl. 8.00-14.00

Uge 10

Nyt fra din kommune
Kolonihaverne har fået vejnavne
Et nyt krav betyder, at alle veje i kolonihaver skal have 
vejnavne, og at alle matriklerne skal have husnumre. I 
Aabenraa Kommune har det betydet, at der skulle fin-
des vejnavne til 10 af kommunens kolonihaveområder. 
Haveforeningerne har selv foreslået vejnavnene, og 
Teknik- og Miljøudvalget har godkendt dem.

De nye vejnavne er for følgende områder:
Rugkobbel: Kolonihavevej, Midtvej, Bækken, Højvej, 
Kærlighedsstien og Vej Vejen
Hjelmallé: Hjelmhaverne
Hjelmallé, Virkelyst: Virkelyst
Strandvej/Lindsnakkevej: Haveforeningen Laimun
Lindbjerg: Havestien
Lergaard: Haveforeningen Skovly
Rådmandsløkken: Skomagermosen
Forstallé; Haveforeningen Enghaven
Skovgårdsvej: Haveforeningen Skovgårdsparken
Padborg: Søvej og Åvej

Netværk - forældre til børn med ADHD
Aabenraa Kommune tilbyder nu et netværksgruppefor-
løb, der henvender sig til forældre, som ønsker kontakt 
med andre forældre til et barn med ADHD. Indholdet 
i møderne vil være undervisning, erfaringsdeling og 
netværksdannelse.

Gruppen mødes på Børnehuset Lille Kolstrup, Lille 
Kolstrup 10, Aabenraa tirsdag 24. marts, torsdag  
9. april, tirsdag 21. april, onsdag 6. maj og torsdag  
21. maj. Alle gange kl. 19-21.  
Tilmelding til: koj@aabenraa.dk eller tlf.: 40 22 94 90.  
Deltagerne optages i gruppen efter ”først til mølle”- 
princippet, max deltagelse er 12 personer.

Babysvømning i Rødekro Svømmehal
Der starter 4 nye hold med babysvømning i varmt-
vandsbassin. Pris 550 kr. for 9 gange. Der gives ikke 
refusion for de gange, man ikke deltager. Bemærk 
ingen undervisning i uge 22.

Mandage: Hold 1 kl. 10-10.45, hold 2 kl. 10.45-11.30. 
Fra 13. april til og med 15. juni.
Onsdage: Hold 3 kl. 10-10.45, hold 4 kl. 10.45-11.30. 
Fra 15. april til og med 17. juni.

Læs mere og tilmelding på sundhedscenter-syd.dk 
eller ring på tlf. 73 76 88 93. Sidste frist er 24. marts.

Fra vandskræk til glæde
Nu kan man blive sin vandskræk kvit. Holdstart 7. 
april kl. 9–9.45.  Kurset strækker sig over 9 gange og 
varer til og med 2. juni.  Pris 600 kr. Online tilmelding 
på sundhedscenter-syd.dk. Tilmeldingsfrist 24. marts. 
Mere info på sundhedscenter-syd.dk eller kontakt på 
tlf. 73 76 88 93.

Fejl i sagsbehandling
Aabenraa Kommune har desværre begået procedu-
refejl i behandlingen af en række sager vedr. kontant-
hjælp i perioden 1. januar til ca. 1. september 2014. 
Fejlen består i manglende partshøring af samlevende. 
Aabenraa Kommune tager af egen drift fat i de berørte 
borgere med henblik på evt. at genbehandle sagerne. 
Men som berørt borger er man også velkommen til 
at kontakte Jobcenter Aabenraa på ydelse_kontant-
hjælp@aabenraa.dk eller via tlf.: 73 76 76 76.

Nyt fra dit bibliotek
På aabenraabib.dk er der en oversigt over bibliotekets 
spændende arrangementer. Husk, der er tilmelding til 
nogle af arrangementerne. Læs mere og tilmeld dig på 
aabenraabib.dk eller på biblioteket. 

Kender du din slægts historie?
Torsdag 12. marts kl. 16-17 på Bov Bibliotek er der 
fyraftenscafé om slægtsforskning for nybegyndere. 
Arkivregistrator fra Landsarkivet i Aabenraa Svend 
Rasmussen giver en introduktion.

Foredrag med Jason Watt
Mandag 16. marts kl. 19-20.30 på Rødekro Bibliotek 
kommer Jason Watt og fortæller om sin selvbiografi 
”Fordi jeg vil”. Et inspirerende foredrag om viljestyr-
ke, om at arbejde fokuseret på at nå sine mål og ikke 
mindst om viljen til at ville. Entre 60 kr. Tilmelding på 
aabenraabib.dk.

Kom og hør om Hans J. Wegner og PP Møbler
Tirsdag 17. marts kl. 16-17 på Aabenraa Bibliotek er 
der fyraftenscafé om Wegners møbler. Sten Hansen 
fra PP Møbler fortæller om tilblivelsen af Wegners 
møbler og om forskellen på fabriks- og snedkerfrem-
stillede møbler.

Kajaksejlads på Grønland
Tirsdag 17. marts kl. 19-21 på Felsted Bibliotek fortæl-
ler Jørgen Jensen fra Felsted om at have sejlet kajak 
på Grønland.

Comedy Nite på NygadeHuset
Brian Lykke fra Krysters Kartel, Thomas Warberg fra 
Live fra Bremen og Den Lalleglade Brigade optræder 
live med stand-up show på NygadeHuset fredag 6. 
marts. Entre 130 kr. Billetter købes på nygadehuset.dk.

Rottebekæmpelse
I de næste par måneder vil relevante ejendomme i 
landszone samt landbrug i byzone få besøg af kom-
munens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive fore-
taget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt 
tilsyn på ejendomme med sikringsordninger. 
Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller 
lejer på ejendommen. Er der ikke nogen hjemme, bliver 
der lagt en seddel med kontakteinfo til den kommunale 
forvaltning.

I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis man 
henvender sig til kommunen. Evt. anmeldelse kan 
foretages på aabenraa.dk under borger/natur og miljø/
skadedyr. Det samme gælder sommerhusområder og 
områder, hvor der er meddelt dispensation for rotte- 
eftersynet.

Bekendtgørelser
For alle bekendtgørelser og høringer gælder, at 
nærmere oplysninger og klagevejledning kan ses på 
aabenraa.dk under Aktuelle høringer. 

Hastighedsplan for åbent land i høring
Teknik- og Miljøudvalget sender et forslag til Hastig-
hedsplan for åbent land i offentlig høring fra 2. marts til 
18. april. Formålet med planen er at tilpasse den kørte 
hastighed på vejene med vejenes forløb på en trafik-
sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, og den skal være 
med til skabe en større respekt for hastighedsgræn-
serne og den øvrige skiltning på kommunens veje.

Lokalplan for Nygade og Lavgade
Byrådet har 25. februar besluttet, at fremlægge forslag 
til lokalplan nr. 82 - Område mellem Nygade og Lav-
gade, Aabenraa i offentlig høring i 8 uger fra 4. marts 
til 29. april. Byrådet har besluttet, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering.

Landzonetilladelse
Aabenraa Kommune har efter § 35, stk. 1 i planloven 
meddelt landzonetilladelse til:

• Sandskærvej 592, 6200 Aabenraa 
Redskabsskur

Landbrug
Aabenraa Kommune har truffet følgende afgørelse:

• Hellevadvej 92, 6230 Rødekro 
Afgørelse om skift mellem dyretype

Find os på:
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