BRØNDBY KOMMUNE
INFORMERER

PÅ GRÆS TIL FORÅRET?
Så er det igen blevet tid for alle idrætsforeninger til
at søge om at bruge Brøndby Kommunes udendørs idrætsanlæg til træning og kampe.
Ansøgningsfrist fredag den 12. oktober 2012
Hvad enten du gerne vil bruge vores græsbaner,
kunstgræsbaner eller atletikanlæg fra 1. april næste år, så skal du sende en ansøgning til:
Brøndby Kommunes Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning, Park Allé 160, 2605 Brøndby inden den
12. oktober i år.
Du kan enten finde et ansøgningsskema på
www.brondby.dk/foreningsportal eller du kan kontakte os på tlf. 43 28 28 35.
Vi glæder os til at høre fra Jer.

NY, OFFENTLIG MYNDIGHED UDBETALER
FAMILIEYDELSER FRA 1. OKTOBER 2012
Opgaver flyttes fra kommunerne til myndigheden
Udbetaling Danmark

Hvis du ikke ønsker at stå i vejviserens navneog/eller adressefortegnelse, skal du senest fredag den 21. september 2012 rette henvendelse
til Borgerservice om udeladelse.
Herefter vil du blive slettet, og udeladelse af Mostrups grønne vejviser for Brøndby Kommune
vil være gældende, indtil du selv anmoder om at
blive optaget på ny.

Offentlig høring giver alle mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag.
På den måde sikrer vi, at jeres synspunkter og ideer inddrages i
planlægningsprocessen.

Nogle borgere vil snart opleve, at de ikke længere får deres penge
fra Brøndby Kommune, men fra den nye offentlige, myndighed
Udbetaling Danmark.

På www.brondby.dk/planforslag kan du se alle forslag, der er i
høring.

Det vil ske fra den 1. oktober 2012, hvis du modtager én eller flere
familieydelser – det vil sige:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 - udlæg af lokalcenter for detailhandel ved Gl. Køge Landevej

•
•
•

børne- og ungeydelse
børnetilskud
forskudsvist udbetalt børnebidrag og andre bidrag

Betaler du bidrag, vil det også være Udbetaling Danmark, der
opkræver pengene.
Hvad er Udbetaling Danmark?
Udbetaling Danmark blev oprettet, da regeringen og KL, kommunernes organisation, besluttede at samle en række af kommunernes opgaver i en central, offentlig myndighed, som ikke vil være til
stede på de forskellige rådhuse/borgerservicecentre.

MOSTRUPS VEJVISER 2013

I HØRING LIGE NU:

Hvad betyder det for mig?
For dig, der modtager en af ovenstående ydelser, betyder det, at
kommunikationen med Udbetaling Danmark først og fremmest vil
foregå digitalt. Du skal derfor søge om din ydelse via selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/familieydelser (fra 1. oktober
2012). Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12
80 62 - bemærk dog, at du først kan kontakte Udbetaling Danmark
fra den 1. oktober 2012. Det er ikke muligt at møde personligt op.
Hvad kan du få hjælp til hos Brøndby Kommune?
Efter åbningen af Udbetaling Danmark har Brøndby Kommune
kun mulighed for at vejlede dig om, hvilke ydelser du kan søge
om at få. Vi vil kunne hjælpe dig med at bruge selvbetjeningsløsningerne og hjælpe dig med at komme i kontakt med Udbetaling
Danmark. Brøndby Kommune kan ikke længere lave selve sagsbehandlingen. Den vil foregå i Udbetaling Danmark.

Brøndby Kommunalbestyrelse har på mødet den 12. september
2012 besluttet, at sende ovennævnte forslag til kommuneplantillæg i høring fra den 19. september 2012 til den 14. november
2012.
Formålet med forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 20092021 er at skabe det kommuneplanmæssige grundlag for en
dagligvarebutik samt udlæg af et lokalcenter.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 kan ses på Rådhuset i Teknisk Forvaltning, hvor det også kan udleveres, samt på bibliotekerne i kommunen.
Planforslaget kan desuden hentes som PDF på:
www. brondby.dk/planforslag.
Planforslaget kan ligeledes fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning på tlf. 43 28 28 28 eller bestilles på e-mail:
tf-plan@brondby.dk.

NemID - nøgle til det meste
Skriv dine børn op til en daginstitution, meld flytning til folkeregistret eller bestil et sundhedskort på www.brondby.dk.
Løsningerne er bare nogle få eksempler på områder, hvor du kan
bruge din NemID til at kommunikere med Brøndby Kommune. Der
kommer hele tiden flere til.
Hvis du ikke har en NemID kan du bestille en via www.nemid.nu
eller henvend dig i Borgerservice. Husk billedlegitimation.

