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16. JANUAR 2008

Byrådsmøder
Odense er UNICEF By 2008
Formålet med UNICEF By er, at Odense skal samle penge
ind til UNICEFs arbejde med at forbedre mulighederne for
at gå i skole i Bolivia.
Derudover arbejder UNICEF på at forbedre forholdene på
skolerne, så der for eksempel er adgang til rent drikkevand.
Alle kan være med til at samle ind til projektet – du kan
også være med
Lav dit eget arrangement eller en aktivitet, som genererer
penge til indsamlingen.
Måske var det noget for din forening, din skoleklasse eller
din arbejdsplads at være med?
Har du lyst til at være med, eller vil du bare gerne vide
mere, kan du fra 29. januar følge med på

En spændende aften i
selskab med DRjournalist Eva Jørgensen
Eva Jørgensen mistede sin elskede mand efter et års opslidende sygdom. Med udgangspunkt i sin nye bog: ”Vi ses i
morgen” fortæller hun om al den skyld og de tabuer, der
er forbundet med at være tæt på et meget sygt menneske.
Og om troen på livet.
Efter foredraget bliver der mulighed for at debattere foredragets centrale temaer med Eva Jørgensen.
Foredraget finder sted torsdag d. 7. februar 2008 kl. 19.00
på AOFs Café Thit & Thorvald, Vestre Stationsvej 8-10,
Odense C.
Billetter a 70 kr. kan købes i Hovedbibliotekets reception,
Odense Banegård Center, Østre Stationsvej 15.

www.odense.dk/unicef

Odense Byråd holder møde onsdag den 16.januar,
onsdag den 30. januar og onsdag den 13. februar 2008
kl. 17.00.
Alle er velkomne til at overvære byrådsmøderne fra
tilskuerlogen på Odense Rådhus 2. sal.
Dagsorden kan læses på Odense Kommunes hjemmeside (www.odense.dk) fredag inden møderne.
På odense.dk kan man også lytte til en direkte transmission af mødet.

v i s i o no d e n s e
At lege er at leve

Du kan også sende en mail til unicefby@odense.dk
eller ringe til projektleder Ane Bachmann Stockmarr,
EventHouse Odense på tlf. 65 51 49 04.

Sådan lyder politikernes forslag til
en ny vision for Odense.
Læs hele visionen på

Ejendomsskat 2008
Ejendomsskattebilletten for 2008 udsendes nu i midten af
januar. Sammen med den modtager du to girokort: et for
hver betalingsrate.
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w w w.o d e n s e . d k
Den 18. januar får visionen sin helt
egen hjemmeside:

www.visionodense.dk
Her kan du blogge, quizze og læse meget
mere om tankerne bag visionen.

1. rate forfalder til betaling den 1. februar 2008 med seneste
rettidige betalingsdato den 20. februar 2008.
2. rate forfalder til betaling den 1. august 2008 med seneste
rettidige betalingsdato den 20. august 2008.
Nye satser
I Odense Kommune udregnes ejendomsskatterne efter
følgende satser:
Grundskyld til kommunen
21,71 promille (2007: 21,71 promille) af grundværdien pr.
1/10 2006
Dækningsafgift for erhvervsejendom 6,2 promille (2007:
6,4 promille) af ejendomsværdien minus grundværdien pr.
1/10 2006 minus 50.000 kr.
Spørgsmål
Har du spørgsmål om ejendomsskattebilletten, kan du
ringe til Ejendomsskattekontoret på tlf. 65 51 24 54 mellem
9.00 - 12.00 (bemærk ny åbningstid).
Vedrørende indbetaling bedes du kontakte
BorgerServiceCenter på tlf. 65 51 80 00.
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