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Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
Telefon 43 57 75 75 - Fax 43 57 72 13
Eksp. tid kl. 10 - 14, torsdag till. 16 - 18
www.ishoj.dk

Mød os på 
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

kan ses på www.ishoj.dk

TV-Ishøjs  
programoversigt

Se jobopslagene og læs den fulde
annoncetekst på www.ishoj.dk

Ledige job i Ishøj Kommune
Ejendomsadministrationen:
Søger medarbejder til et barselsvikariat

“Det er en del 
 af ansættelses- 
politikken i Ishøj 

Kommune at
fremme kønslig,  

etnisk og
handicaplige-

stilling”

Ishøj
- Vestegnens 

uddannelsesby

Strandgårdskolen:
Søger pædagoger til børnehaveklasseteam 

Omsorgscentret Kærbo,
Centralkøkken:
Søger medarbejder til cafe på
Omsorgscentret Kærbo 

Biografen
Indtil 19. maj 
Ingen forbindelse (artfilm)   kl. 16.00 og 18.30 
Koncerten    kl. 16.30 og 19.00 
Fra 20. maj
Coco Chanel og Igor Stravinsky  kl. 16.00 og 19.00 
Precious    kl. 16.30 og 19.00 
OBS: Weekend også forestillinger kl. 13.00 / 14.00 

Regnbuen:
Søger pædagogmedhjælper 8 timer pr.uge 

Ishøj Kultur Café uge 20

Offentlig udbud 
Salg af grund på Ishøj 
Stationsforplads
Ishøj Kommune udbyder del nr. 2, 3, 4, 5 og 8 af 
matr. nr. 6 dl samt del af vejlitra ap, aæ, bg og bp 
alle Tranegilde By, Ishøj, på ca. 16.000 m2, belig-
gende på Ishøj Stationsforplads.

Ejendommen udbydes i h.t. Indenrigsministeriets 
bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om of-
fentligt udbud ved salg af kommunens faste ejen-
domme.

Salgsvilkår, forslag til lokalplan nr. 1.60, kortbilag 
findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Ejendomsadministrationen v/Kontorchef Henrik 
Tingleff på tlf. 43 57 71 94. 
Læs mere på www.ishoj.dk

Byrådet har den 4. maj 2010 vedtaget Forslag til 
Lokalplan 1.60 for Ishøj Stationsforplads.

Lokalplan 1.60 for Ishøj Stationsforplads muliggør 
bebyggelse af boliger og detailhandel, omlægning 
af busterminalen, samt ændring af stistrukturen 
idet der brydes med princippet om adskillelse af 
trafikarter. 

Forslaget kan læses på www.ishoj.dk  

Lokalplanområdet

Miljøvurdering af Lokalplan 1.60 for Stationsfor-
pladsen.

For at fremme en bæredygtig udvikling, er der fore-
taget en miljøvurdering af lokalplan 1.60. 

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af lokal-
planens indvirkninger på miljøet. Vurderingen er 
foretaget på ændringerne i lokalplanforslaget i 
forhold til den gældende Lokalplan 1.42, Partiel 
Byplanvedtægt 8, Lokalplan 1.33, samt Kommune-
plan 2009. 

Offentlig høring af forslag til Lokalplan 1.60 for Ishøj 
Stationsforplads

Ændringerne er vurderet i forhold til de relevante 
miljømæssige parametre, blandt andet biologisk 
mangfoldighed, luft, klimatiske faktorer, kulturarv, 
trafik og menneskers sundhed. I miljøvurderingen 
er der også anbefalinger til, hvordan man kan af-
bøde eventuelle negative påvirkninger.

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 1.60 for Is-
høj Stationsforplads og miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 1.60 for Stationsforpladsen 
og miljøvurderingen er i offentlig høring fra den 14. 
maj 2010 til den 9. juli 2010. I høringsperioden er 
det muligt at komme med ideer og indsigelser til 
både lokalplanen og miljøvurderingens indhold. 

Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive 
behandlet af byrådet. Er der behov for ændringer, 
bliver de indarbejdet, inden lokalplanen vedtages 
endeligt.

Bemærkninger til lokalplanen og miljøvurderingen 
kan sendes til:
Plan-, Bygge- og Miljøcenter, Ishøj Store Torv 20, 
2635 Ishøj eller plan-byg-miljo@ishoj.dk 

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsfasen afholdes der 
borgermøde den 26. maj 2010 kl. 19.00 i Ishøj Kul-
tur Café. 

Byrådet

Kunstudstilling
Ishøj Billedskole udstiller elevernes produktioner 
indtil 26. maj

Billetter til såvel biograf som koncerter og teater kan 
bestilles på telefon 43 54 55 11 eller via www.kulturcafe.
dk  Der opkræves bestillingsgebyr. Ishøj Kultur Café,Ishøj 
Østergade 28, Ishøj By Center, telefon 43 54 55 11   
kl. 15.00 – 20.00

Sport

Sølvmedaljevinderne fra Startfællesskabet Vestegnen. Bagerst fra venstre: Mads Larsen, Michael Ryding og Ricki Krog. 
Forrest: Alexander Meyer og Mads Lund samt coach på dagen, Bertil Thøfner.

Bordtennis: Startfælles-
skabet Vestegnens her-
rejuniorhold gjorde det 
glimrende ved fi nalen 
om DM og opnåede sølv-
medaljer.

Vestegnen havde via en 
4. plads i grundspillet lige 
akkurat sikret sig adgang 
til semifi nalerne, hvor vin-
derne af grundspillet, År-
hus, ventede. 

Vestegnen havde en for-
rygende dag og slog holdet 

fra Århus med 8-6. Dermed 
var Vestegnen i fi nalen.

I fi nalen skulle holdet 
møde Hillerød, som har et 
fantastisk stærkt hold, og 
Vestegnen kom da også hur-
tigt bagud. Efter de første 
singler stod det 2-6, efter 
doublerne 3-7. Slutresulta-
tet blev 3-8 til Hillerød, 
som vandt guld, men fl otte 
sølvmedaljer til Vestegnen.

jh

DM-sølv til 
batdrenge
Flot indsats af herrejuniorhol-
det fra startfællesskab
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