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Læsefestivalen ORD over FJORD
For tredje år i træk inviterer Frederikssund Bibliotekerne til læsefestivalen ORD over FJORD. Festivalen byder på en lang
række spændende arrangementer:
 forfattermøder med bl.a. Peter Øvig, Sofie Jama, Morten Pape og Kim Fupz Aakesson.
 kulturmarked med lokale forfattere, forlag, trykkerier og illustratorer.
 tegneworkshop med lokale tegnere Jakob Kramer og Theis Christiansen
 skriveværksted med lokale forfatter Rebecca Bach-Lauritsen.
 litteraturbanko, kreacafé og børneteater med Børneteateret Ratata.
 fællessang med Sangvær og folkekøkken med FGU Frederikssund bag gryderne.
Broen er temaet
- Med udgangspunkt i kommunens nye fysiske bro, som binder os sammen på en ny flot måde, har vi på dette års
læsefestival ORD over FJORD fokus på brobygning, overgange og forbindelser, fortæller bibliotekschef Kirstine
Lundsgaard.
Programmet for ORD over FJORD kan hentes på biblioteket eller ses på bibliotekerne.frederikssund.dk fra mandag den
9. september 2019
Billetter til arrangementerne bestilles på bibliotekerne.frederikssund.dk.

Peter Øvig er en af de mange spændende personer, du kan møde under festivalen. Foto: Simon Klein Knudsen.
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Ejegod fik besøg fra Japan
Den 1. oktober fik AKU-centerets aktivitetstilbud Ejegod besøg af en gruppe japanske socialpædagoger.
Det har igennem mange år været en årlig begivenhed på Ejegod at få besøg fra Japan. Oftest er det japanske
pædagogstuderende, der besøger aktivitetstilbuddet, men i år var det 12 færdiguddannede pædagoger, der kom forbi for
at se, hvordan danske socialpædagoger arbejder med den målgruppe, der er på Ejegod.
Besøget var arrangeret af Japans Ministerium for Sundhed, Arbejde og Velfærd, og var en del af en tre dages studietur i
Danmark, hvoraf den ene dag altså var afsat til at være på Ejegod. De besøgende var særligt interesserede i at opleve,
hvordan der arbejdes pædagogisk med musik på Ejegod, og hvordan det danske pædagogiske menneskesyn med
ligeværd som omdrejningspunkt sættes i spil i hverdagen.
Dagens program bød på en fortælling om Ejegods historie og det pædagogiske arbejde, en tur i sansehave med
bålhygge og deltagelse i stolegymnastik. Dagen blev sluttet af med japanske aktiviteter i form af oppustelige
rispapirsbolde, papirsfoldning, sang og dans.
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Fejl i DR-historie om kommunens økonomi
DR P4 København bragte tirsdag morgen den 8. oktober en historie, der giver det fejlagtige indtryk, at Frederikssund
Kommune skal spare 100 mio. kr. (25 mio. kr. årligt) over fire år.
Frederikssund Kommune øger budgettet i de kommende år
Som borgmester John Schmidt Andersen oplyste på borgermødet om budgettet den 11. september 2019, så lægger
Økonomiudvalget med budgetforslaget for 2020 op til at tilføre 71 mio. kr. til en række velfærdsområder:
 18 mio. kr. ekstra til specialundervisning
 14 mio. kr. mere til familieområdet
 27,5 mio. kr. til voksenhandicapområdet
 ca. 9 mio. kr. ekstra til ældreområdet og
 2,5 mio. kr. til offentlig transport
Disse penge foreslås tilført områderne for at imødekomme de stigende behov og dermed sikre, at serviceniveauet overfor
borgerne kan fastholdes. Yderligere tilføres penge til blandt andet et stigende antal børn og ældre borgere. Politisk er det
afgørende at sikre, at Frederikssund Kommune understøtter tilværelsen for udsatte familier og børn, sikrer
handicappedes vilkår og at velfærdsområderne kan følge med udviklingen.
Nettoforøgelse på 50 mio. kr. årligt
For at sikre muligheden for at tilgodese de nævnte områder har Økonomiudvalget besluttet et sparekrav på 25 mio. kr.,
hvilket – hvis det gennemføres - vil betyde en nettoforøgelse af kommunens budget på 54 mio. kr. fra 2019 til 2020.
Sparekravet var oprindeligt tænkt som en sikring af, at Frederikssund Kommune ikke kom til at overskride den ramme for
serviceudgifter, som staten har pålagt kommunerne.
- Men hvor det lander, er endnu for tidligt at sige. Dels har vi ikke afsluttet vores budgetforhandlinger her i kommunen, og
dels kommer der netop i disse dage meldinger fra landets øvrige kommuner og KL vedrørende kommunernes udgifter for
næste år. Derfor er alle kommuner i øjeblikket i venteposition i forhold til rammerne for de kommunale udgifter i 2020,
fastslår borgmester John Schmidt Andersen (V).
Han understreger dog, at borgerne i Frederikssund Kommune godt kan forvente et budget med tilførsel af mange mio. kr.
til velfærdsområderne og ikke – som DR fejlagtigt oplyste – et sparebudget.

2019 10 9

Sig farvel til oliefyret
Har du overvejet, hvad du vil gøre den dag, dit oliefyr ikke kan mere? Det kan være en rigtig god idé at overveje grønnere
alternativer som varmepumper (luft til vand, jordvarme etc.) eller fjernvarme, hvis det er muligt. Bor du i et område med
fjernvarme eller naturgas, vil det ikke længere være muligt at installere oliefyr.
Bliv klogere på alternativerne
På mødet vil du:
 Få ideer til, hvilken ny varme der passer til dig og dit hus
 Få introduktion til værktøjerne på SparEnergi.dk
 Høre om varmepumper på abonnement
 Få viden om ansøgning om jordvarme
 Få viden om anmeldelse af sløjfning af oliefyr/olietank
 Kunne dele erfaringer og få konkrete ideer til kommende investeringer

Tid, sted og tilmelding
Informationsmødet finder sted:
Onsdag d. 6. november kl. 19-21 i Skibby Fritidscenter, gymnastiksalen, Nyvej 7B, 4050 Skibby.
Der er lukket for tilmelding til dette møde.
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8. klasser vandt præmier
Det var to meget overraskede 8. klasser, der torsdag den 10. oktober fik besøg af formanden for Uddannelsesudvalget,
Morten Skovgaard og repræsentanter for Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv. Men glæden var ikke til at
tage fejl af, da det gik op for eleverne, hvad årsagen til besøget var.
Vindere i konkurrence
Da der for nylig blev afholdt Campus XL-dag kunne eleverne nemlig deltage i en konkurrence om at indsamle armbånd.
Et besøg på en firmastand udløste et armbånd, og 8 D på Slangerup skole afd. Kingo havde samlet ikke færre end 447
armbånd. Det udløste en førstepræmie i konkurrencen: En tur i biografen for hele klassen. På andenpladsen kom 8. Y fra
Trekløverskolen, afd. Marienlyst, som havde indsamlet i alt 421 armbånd. Dermed fik de andenpræmien, som var en tur
på Burger King for hele klassen.
Campus XL-dagen
Campusdag XL er lavet for at give elever i grundskolen, elever på Campus Frederikssund og de lokale virksomheder en
mulighed for at møde hinanden på en uformel måde. Flere end 100 uddannelsesretninger og mere end 30 lokale
virksomheder stod den 13. september 2019 klar til at møde de mange unge 8. og 9. klasseelever samt elever, der
allerede går på Campus Frederikssund, for at få en snak om uddannelse, praktikpladser, karrieremuligheder og meget
mere.
Dagen er skabt i projektet FUEL, der arbejder for at få flere unge til at begynde på og gennemføre en
erhvervsuddannelse. FUEL er et partnerskab mellem TEC, SOSU H, U/NORD, Frederikssund Erhverv og Frederikssund
Kommune.

8 D på Slangerup Skole, afd. Kingo med deres lærer, Camilla Stuer Lauridsen. Yderst til venstre ses formanden for
Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard.

8 Y på Trekløverskolen, afd. Marienlyst sammen med formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard.
Fotos: Frederikssund Kommune.
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Kom til KOL-cafe torsdag 24. oktober
Gør noget godt for dig selv og din krop. Gør noget godt for din KOL. Kom og dans sammen med os.
Vi mødes torsdag den 24. oktober 2019, kl. 15.30-17.30. Det foregår i rådhussalen ved rådhuset i Frederiksværk,
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
Dans er fysisk aktivitet og glæde
Du bliver glad af at danse, fordi din hjerne godt kan lide at gøre ting i takt med andre.
Vi bevæger os til musik og bliver instrueret af Tove Lauritsen. Hun har bl.a. erfaring med at instruere mennesker med
parkinson i at danse. Det bliver helt sikkert sjovt.
Alle kan deltage.
Du får også lejlighed til at udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation som dig. Du kan også få gode råd af
KOL-ressourcepersonerne fra Halsnæs Kommune, Frederikssund Kommune og Nordsjællands Hospital, Frederikssund.
Program








Velkomst
Oplæg om hvad det at danse har af effekter på krop og sind v/ Tove Lauritsen
Vi bliver instrueret i at danse – alle kan deltage
Kaffepause
Dialog i grupper om at være aktiv
Afrunding og næste KOL-café
KOL-caféen er gratis og åben for alle
Arrangementet er for borgere med KOL og deres pårørende samt andre interesserede.
Tilmelding
Tilmeld dig til KOL-cafe senest den 21. oktober 2019 på telefon 29 16 16 67 (læg besked) eller kamv@halsnaes.dk
KOL-Caféerne arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital - Frederikssund, Halsnæs Kommune,
Frederikssund Kommune og Danmarks Lungeforening.
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Det kan du lave i efterårsferien
I efterårsferien behøver man ikke kede sig. Der er nemlig masser af ting at tage sig til – især for børn og barnlige sjæle.
Ud over at gå en tur til skov eller strand og nyde den dejlige natur, kan man også finde en række aktiviteter hos de
mange kulturinstitutioner i Frederikssund Kommune.
En del af arrangementerne er gratis – andre koster entre, men fælles for dem er, at der er mulighed for en masse sjov og
spændende aktiviteter for familierne. Nedenfor finder du link til forskellige oplevelser. God fornøjelse.
Bibliotekerne
På Bibliotekerne er der forskellige muligheder ugen igennem. Blandt andet minidag i Skibby eller dragedag i Vinge.
Selsø Slot
På Selsø Slot kan du blandt andet opleve det gamle køkken i fuld vigør og høre om, hvad man spiste for mange, mange
år siden.
Jægerspris Slot
I Jægerspris kan du høre om Kongens og Grevindens liv på slottet eller tage på bogstavjagt i den smukke park.
Frederikssund Museum
Du kan smage på vikingemad, lave dit eget sværd eller lære at skrive dit navn med runer, når Frederikssund Museum
holder vikingedage.

J.F. Willumsens Museum
Den 13. oktober er der familiesøndag på Willumsens Museum, hvor temaet er 3D-billeder. Læs mere om kommende
arrangementer på museets hjemmeside.
Hammergården
Den 13. oktober inviterer Fishing Zealand til at lære om fluefiskeri på Hammergården ved Skibby. Du kan også smage
plankeørred og få en kop bålkaffe.
Elværket
Den 16. oktober arrangerer Elværket en udflugt til Ragnarok og Musicon i Roskilde. Læs mere og køb billetter på
Elværkets hjemmeside.
Fjordlandet
Du kan også kigge på Fjordlandets guide til aktiviteter i den kommende tid i området omkring Roskilde Fjord.
Kultunaut
På Kultunauts hjemmeside er der også en oversigt over kommende arrangementer i Frederikssund Kommune.
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Fritidsjob til unge på omsorgscentrene
Velfærdsudvalget har taget initiativ til et nyt tiltag i Frederikssund Kommune. Der er efter sommerferien ansat fire unge i
alderen 14 til 16 år til fritidsjob på omsorgscentrene. Tre unge mænd og en ung kvinde skal på Tolleruphøj og Solgården,
supplere det faglige personale i forhold til aktiviteter med beboerne. Bliver det en succes, er planen at udvide til resten af
kommunens omsorgscentre. Og interessen er der hos de unge mennesker.
- Der har i alt været omkring 80 ansøgere til stillingerne. Der har været mange gode ansøgninger, og ansøgningerne
viser, at der er en stor interesse for at arbejde med omsorgsopgaver. Det er rigtig dejligt at opleve, siger formand for
Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt.
De unges arbejdsopgaver kommer til at handle om hygge og samvær. De skal for eksempel have tid til at snakke, se på
billeder, læse højt, spille spil eller deltage i gå- og cykelture sammen med beboerne. Overordnet set skal de unge i
fritidsjobbet altså hjælpe til med at skabe sociale og hyggelige situationer i tæt samvær med omsorgscentrenes beboere,
hvilket vil kunne skabe glæde, liv og nærvær.
- Det er en måde at gøre sundheds- og omsorgsarbejdet synligt, og så handler det selvfølgelig om at vække
nysgerrigheden og interessen for faget. Måske vil de unge føle, at det her er noget, de er gode til og har lyst til at arbejde
med og dermed få interesse for uddannelsen. De vil måske endda søge en uddannelse inden for fagene, udtaler Inge
Messerschmidt.
Det betyder rigtig meget for beboerne at have kontakt til det omkringliggende samfund og at få input, som eksempelvis
unge mennesker kan give dem. Derfor er der en forventning om, at de unge bliver taget godt imod af beboerne.
Frederikssund Kommune håber samtidig, at et øget fokus på området og en positiv branding vil skabe bedre
rekrutteringsmuligheder for kommunen til at kunne besætte fremtidige stillinger.
Projektet forventes at starte i løbet af oktober 2019 og de unge i fritidsjob skal være på omsorgscentrene fire timer om
ugen. Frederikssund Kommune ærgrer sig over, at mange har søgt forgæves, men projektet skal evalueres omkring
marts 2020. I den forbindelse vil der blive taget stilling til, hvorvidt modellen skal udbredes til de øvrige omsorgscentre og
eventuelt til andre sociale områder i kommunen.
Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem FOA Frederikssund samt medarbejdere og ledere i Frederikssund
Kommune.
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Spar energi i dit fritidshus
Hvis du har et fritidshus, så har du sikkert også et skarpt øje på udgifterne til blandt andet el, vand og varme i fritidshuset.
Ifølge Energistyrelsen er der mange ting, du kan gøre for at nedbringe dine energiudgifter.
Kom og få gode råd
Frederikssund Kommune og Energistyrelsens rådgivere fra SparEnergi.dk inviterer derfor ejere af fritidshuse til en
informationsaften, hvor du kan høre, hvilke muligheder der er for at nedbringe energiforbruget. På mødet vil du få gode
råd om blandt andet isolering, strøm, varmepumper, solvarme, brændeovn og ventilation, ligesom du får noget at vide om
mulighederne for at få tilskud til energiforbedrende tiltag, håndværkerfradrag mv.
Tid, sted og tilmelding
Mødet finder sted:
Tirsdag d. 19. november kl. 19-21 i Skibby Fritidscenter, gymnastiksalen, Nyvej 7B, 4050 Skibby.
Klik på dette link for at melde dig til mødet.
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Nordiske venskabsbyer på besøg
Frederikssund Kommune har været vært for de nordiske venskabsbyer, og i de cirka to døgn de tre andre byer har været
på besøg, er der blevet talt om frivillighed og hvordan man arbejder med frivillige i de fire forskellige byer.
Venskabsbytræffet fandt sted fra onsdag den 23. oktober og til fredag den 25. oktober 2019. Det er byerne Sibbo i
Finland, Aurskøg-Høland i Norge og Kumla i Sverige, som sammen med Frederikssund udgør de nordiske venskabsbyer.
Embedsmænd, chefer, direktører og politikere fra de forskellige byer har brugt dagene på at udveksle erfaringer og
debattere frivillighed.
Der deltog også repræsentanter fra Foreningen Norden fra alle fire byer. Foreningen Norden blev oprettet efter 1.
verdenskrig for at indlede et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet
kendskab giver venskab. Foreningen Norden har 100 års jubilæum i år.
Som oplæg til debatten om frivillighed har de besøgt forskellige steder i Frederikssund Kommune, hvor frivillige har en
stor betydning. De har blandt andet været på Selsø Slot, i Rejsestalden, på Willumsens Museum, på det brugerdrevne
aktivitetscenter Lundebjerggård, i Børnehuset Savannen og på Fjordlandsskolen afd. Skibby, hvor de også fik et oplæg

fra Skibby Aktive. Det har givet anledning til en snak om frivillige i mange forskellige sammenhænge – kultur, åben skole,
det sociale område og foreningslivet.
Fredag formiddag overrakte Katarina Hansson, der er kommunalstyrelsens ordfører i Kumla (svarende til det vi kalder
borgmester), en gave til Frederikssund Kommune. Det var en fligetbladet birk, som hun og borgmester John Schmidt
Andersen sammen satte i jorden ved Nordens Rundkørsel på hjørnet af J.F. Willumsens Vej og Frederiksværkvej. Den
fligbladet birk er Sveriges nationaltræ, det kan blive op til 20 meter højt og får en flot hvid stamme.

Borgmester John Schmidt Andersen og kommunalstyrelsens ordfører i Kumla, Katarina Hansson planter et træ.
Venskabsbyernes fremtid
Besøget sluttede på rådhuset i Frederikssund, hvor deltagerne samledes i byrådssalen til afrunding samt en snak om,
hvordan samarbejdet skal se ud fremover.
- Vi lever i en tid, hvor det at have kontakt med hinanden på tværs af landegrænser er helt almindeligt. Med internettet og
især de sociale medier er afstanden mellem en borger i Frederikssund og en borger i eksempelvis Sibbo blevet meget
mindre end den var tidligere. Vi har alle travle hverdage, og vi skal vælge vores gøremål med omhu. Der kan være god
mening i fortsat at mødes og udveksle erfaringer, men der er også god mening i at tænke over, hvorfor vi gør det, og om
vi får det ud af det, som vi gerne vil, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Det gav også god mening at få en snak om samarbejdet, og hvad der giver mening fremover. Det var blandt andet
spørgsmål om, hvorvidt besøgene skal være rent administrativt, eller om politikerne skal med, hvordan deltagerne får
mest ud af at besøge et sted i de forskellige kommuner, og hvordan man bedst planlægger et besøg.
Alle var enige om, at det giver inspiration og er en god anledning til at se på, om der er noget i ens egen kommune, der
kan gøres anderledes.
Det næste træf er planlagt til 2021 i Sibbo.

Flere af deltagerne i venskabsbytræffet var henne og læse det skilt. der står ved Nordens Rundkørsel, hvor man kan
læse om de fire sten, der står midt i rundkørslen. Stenen repræsenterer de fire byer.
Foto: Frederikssund Kommune
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Bredt budgetforlig styrker velfærden
Frederikssund Kommune har en sund økonomi, og det afspejles i det netop indgåede budgetforlig, som alle partier i
byrådet bakker op om. Her tilføres budgettet yderligere 71 mio. kr. for at imødekomme de demografiske udfordringer med
blandt andet flere små børn, flere ældre og et stigende pres på handicap- og specialtilbudsområdet, som kommunen står
over for i de kommende år.
Endvidere løftes anlægsområdet med yderligere 40 mio. kr. i 2020, ligesom der er prioriteret midler til en række
anlægsprojekter, der skal indgå i kommende forhandlinger om en langsigtet investeringsplan for 2021 – 2030.
Samtidig tages der med budgetaftalen en række nye initiativer inden for blandt andet uddannelse, kultur, klima og
erhverv.
Væsentlige punkter i aftalen er:
 Fokus på børn med bedre normeringer i dagtilbud, kvalitet og faglighed.
 Pulje til klima, miljø og natur - den grønne omstilling og biodiversitet.
 Sikring af velfærden for ældre og de specialiserede områder.
 Udvikling af den kollektive trafik.
 Nye anlæg samt aftale om kommende investeringsstrategi.
 Kommunen som attraktiv arbejdsplads.
Læs hele aftaleteksten på www.frederikssund.dk/budgetaftale2020.

Byrådets gruppeformænd og borgmesteren ved indgåelsen af budgetforliget. Øverst fra venstre: Hans Andersen (V), Ole
Frimann Hansen (F), Ole Søbæk (C), Nederst fra venstre: Pelle Andersen-Harild (Ø), Tina Tving Stauning (A), Inge
Messerschmidt (O), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B). Foto: Frederikssund Kommune.
Budget giver nye muligheder
Borgmester John Schmidt Andersen siger om budgetforliget:
- Med aftalen fortsætter fremgangen for vores skønne kommune. Det glæder mig så meget, at det lykkedes at samle alle
partier bag aftalen. Jeg siger jer en stort tak for den store indsats, for at vi sammen kom i mål. Det tror jeg også borgerne
sætter pris på. Kommunen vokser, og vores mange forskellige lokalsamfund og bysamfund er attraktive at bo i. Vi har
nem adgang til naturen, fritidsmuligheder og varierede boligtilbud. Sammen med den styrkede økonomi giver det os rigtig
mange nye muligheder. Med aftalen viser vi, at vi står sammen om fortsat at udvikle kommunen.
Selvfølgelig er der også udfordringer, men vi kigger ind i et lovende nyt årti. Befolkningen ændrer sig, og vi viser rettidig
omhu ved at sætte store, ekstra millionbeløb af til børnene, de ældre og de handicappede, samtidig med at vi holder en
ekstra stor hånd under de familier, der har brug for det, siger borgmesteren.
Partierne udtaler:
Socialdemokratiet
- For Socialdemokratiet er det væsentligt med velfærd, den grønne omstilling og kulturen. Der kommer nu flere
pædagoger i børnehusene og flere midler til blandt andet specialundervisning samt familie- og ældreområdet. Vores
fokus er at hele kommunen skal kunne mærke den mere stabile økonomi. Derfor glæder vi os over, at det lykkedes at
bevare Tumlebo i Skibby, få flere cykelstier både i Slangerup, fra Dalby og ikke mindst fra Kulhuse. At der nu etableres
drama og billedskole og at ParkTeatret bliver egnsteater. Vi ser frem til et nyt maritimt center ved fjorden, bedre bredbånd
og muligheder for at få sat skub i de lokale diger. Alt i alt vigtige resultater for en masse mennesker, og når puljen til den
grønne omstilling, natur og biodiversiteten tælles med, så er vi ganske tilfredse med budget 2020, siger gruppeformand
Tina Tving Stauning.
Venstre
- I Venstre glæder vi os over, at Frederikssund Kommune nu får den bedste normering på dagtilbudsområdet i
Nordsjælland. Det giver øget kvalitet og faglighed til glæde for børn, forældre og personale. Vi skal udarbejde en
investeringsplan for 2021-2030 i 2020 med et højt ambitionsniveau og Venstre er meget tilfredse med, at vi skal fortsætte
den ambitiøse erhvervssatsning i de kommende år med bl.a. en indgåelse af ny aftale med Frederikssund Erhverv og
flere ressourcer til lokalplan- og byggesagsbehandling, siger politisk ordfører Hans Andersen.
Dansk Folkeparti
- Med budget 2020 har det stor betydning for os, at vi løfter ældreområdet med 25,5 mio. kr. i 2020. Værdighedsmidlerne
integreres i den almindelige drift og bevilges fremover via kommunens bloktilskud. Det er vigtigt for os, at
aktivitetstilbuddene på vores plejecentre, demenskonsulenten, de palliative sygeplejersker,
velfærdsteknologikonsulenten, gratis kørsel til genoptræning og muligheden for frikøb til uddannelse fortsætter. Ligeledes
er det vigtigt for os, at daghjemmene forbliver som de er, og at der ikke reduceres i antallet af dagshjemspladser.
Samtidig ser vi frem til at prioritere de forskellige anlægsønsker i starten af 2020, siger gruppeformand Inge
Messerschmidt.
Konservative
- For de Konservative har det været vigtigt at undgå skattestigninger, sikre en robust økonomi og fastholde et ambitiøst
udviklingsperspektiv. De Konservative er særligt glade for, at et samlet Byråd nu står bag vores samarbejde med
Frederikssund Erhverv, at vi styrker indsats for både børnene, kulturen og klimaet, samt at vi sikrer kræfter til at udvikle
kommunen som en attraktiv arbejdsplads. På anlægssiden glæder vi os særligt over, at vi afsætter penge til at udvikle
juniorsøsportssejlcenteret på Kalvøen, og styrker Campus med et Makerspace, siger gruppeformand Ole Søbæk.
Enhedslisten

- Samfundet har to store problemer: klimaet og naturen. Her har kommunerne en kæmpe opgave. Det er derfor dejligt at
se den spirende politiske opmærksomhed blandt partierne i Frederikssund Byråd. I budget 2020 vil der blive sat penge af
til at ansætte både en klimamedarbejder og en naturmedarbejder. De skal i begyndelsen være med til at udarbejde
planer til at løse nogle af problemerne. For eksempel den stigende vandstand og følgerne af mere ekstremt vejr. De store
problemer for naturen er forarmelsen på grund af masseudryddelse af arter og ødelæggelse af levesteder forårsaget af
det intensive giftlandbrug. I de kommende år skal planerne afløses af handling, f.eks. mere vedvarende energi –
eventuelt geotermi, omstilling til el i transporten, nye naturområder og langsigtet sikring af eksisterende natur ved
eksempelvis fredning.
Der bliver omfattende ændringer, og det bliver ikke gratis. Derfor afsættes der i årene efter 2020 flere penge. Hvor mange
vil afhænge af hvad der bliver nødvendigt. Budget 2020 er kun en spæd begyndelse, siger Byrådets ældste medlem,
Pelle Andersen-Harild, som forventer en kraftig kommunal indsats i de kommende mange år af hensyn til de næste
generationer.
SF
- Med dette budget giver vi børneområdet et væsentligt løft. For os er det vigtigt at fokusere og investere i en tidlig
indsats, hvilket vi gør med øgede normeringer. Dette videreføres for børn i skolealderen ved at tilføre yderligere 18 mio.
kr. årligt til at hjælpe og understøtte børn med særlige behov og udfordringer. Endelig støtter vi vores klubber i at bidrage
til at skabe gode rammer og sikre mulighed for at unge kan komme i gang med en uddannelse, siger gruppeformand Ole
Frimann Hansen.
Radikale Venstre
- Det har været helt centralt for de Radikale, at budgettet skulle være børnenes budget. Det er derfor glædeligt, at vi er
enige om at løfte normeringerne på dagtilbudsområdet, et fokus på kapacitet i Frederikssund syd og mere
naturformidling. Samtidig styrker vi med en pulje til den grønne omstilling og ideoplæg til et nyt maritimt center i aftalen
fortællingen om den blå og grønne kommune, siger gruppeformand Maria Katarina Nielsen.
Frederikssund Kommunes budget bliver endeligt vedtaget ved Byrådets andenbehandling den 5. november 2019.

Der var plads til store smil og en fælles skål, da gruppeformændene og borgmesteren underskrev aftalen om budget
2020. Foto: Frederikssund Kommune.
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Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme
Frem til og med februar 2020 vil ejere af tilsynspligtige ejendomme få besøg af Frederikssund Kommunes
rottebekæmpere. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret et brev om tilsynet. De tilsynspligtige ejendomme
er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr
eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.
Gennemgang af udendørs arealer
Kommunens rottebekæmper er forpligtiget til at gennemgå ejendommen - også ejendomme, hvor der ikke træffes nogen
hjemme. Rottebekæmperen skal lave en gennemgang af ejendommens udendørs arealer med henblik på at konstatere,
om der er spor efter rotter.
Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet udføres i henhold til
bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder rotter. Det samme gælder sommerhusområder.
Pligt til at anmelde rotter
Alle har pligt til at anmelde rotter til kommunen. Anmeldelse kan ske digitalt på kommunens hjemmeside.
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Ny kommunaldirektør udpeget
Den 58-årige Torben Kjærgaard kan fra den 15. november 2019 kalde sig kommunaldirektør i Frederikssund Kommune.
Det blev besluttet af et enigt byråd på mødet onsdag den 30. oktober.
Torben Kjærgaard er en særdeles erfaren person i den kommunale verden og har således tidligere været
kommunaldirektør i to andre kommuner. Torben Kjærgaard blev i 1988 uddannet kandidat i statskundskab fra Aarhus
Universitet. Efter en række poster i Finansministeriet og Kommunernes Landsforening blev han i år 2000
viceamtsdirektør i Frederiksborg Amt og senere konstitueret amtsdirektør frem til 2006, hvor han blev kommunaldirektør i

Greve Kommune.
I 2009 blev han direktør i Kommunernes Landsforening med ansvar for området Velfærd og Service, og fra 2012 og frem
til sommeren 2019 har han været kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune.
Ser frem til at bidrage
- Jeg glæder mig til at give mit bidrag til den fortsat positive udvikling af Frederikssund Kommune. Frederikssund er en
ambitiøs kommune, der er bevidst om dens mange udviklingsmuligheder og er villig til at investere for at realisere
visionerne. De skønne naturforhold er et stort aktiv, samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne har
høj prioritet, og der er mange aktive borgere i fritids- og kulturlivet. Det er et unikt afsæt, og jeg ser frem til at få mulighed
for at bidrage til videreudviklingen af dette med respekt for de resultater, der er skabt gennem årene, siger Torben
Kjærgaard.
Torben Kjærgaard blev udvalgt blandt et stærkt felt af kandidater, og borgmester John Schmidt Andersen glæder sig til
den nye kommunaldirektør tiltræder:
- Torben Kjærgaard er særdeles erfaren, når det vedrører kommunale forhold, og han har dygtigt løftet opgaven som
kommunaldirektør flere gange før. Derfor ser jeg frem til at få en ny spiller på holdet, der kender den kommunale verden
ud og ind, og som – sammen med Byrådet - kan sikre både drift og udvikling i Frederikssund Kommune, siger
borgmesteren.
Fakta:
Stillingen som kommunaldirektør i Frederikssund Kommune blev ledig, da den tidligere kommunaldirektør, Ole Jacobsen,
i august 2019 tiltrådte en stilling som adm. dir. for Dansk Almennyttigt Boligselskab. Stillingen er i mellemtiden blevet
varetaget af konstitueret kommunaldirektør Helle Hagemann Olsen. Torben Kjærgaard tiltræder stillingen den 15.
november 2019.

Torben Kjærgaard.
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Nye kurser for foreninger
Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg tilbyder i november 2019 en række kurser for foreningslivet. Kurserne
handler om blandt andet foreningsdrift, inklusion, konfliktløsning og fundraising, og det er gratis at deltage.
Foreningerne tilbydes følgende kurser:
 Foreningens Alarmberedskab - mandag den 18. november 2019, kl. 17.30.
 Forandring i forening - tirsdag den 19. november 2019, kl. 17.30.
 Forening for Alle - torsdag den 21. november 2019, kl. 17.30.
 Konfliktløsning i foreningslivet - mandag den 25. november 2019, kl. 17.30.
 Tak for donationen, Hr. Fond - tirsdag den 26. november 2019, kl. 17.30.
Læs her en nærmere beskrivelse af kurserne og se hvordan du tilmelder dig.
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Influenzavaccination 2019
Influenzasæsonen står for døren. Fra 1. november er der atter tilbud om vaccination til borgere, der har særlig risiko for at
blive alvorligt syge af influenza.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, hvis du:
 Er 65 år eller derover
 Har en kronisk sygdom
 Er svært overvægtig med BMI over 40

 Er gravid og mere end 12 uger henne.
Hører du til en af de fire grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. november og indtil
15. januar 2020.
For gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter er
vaccinationen dog gratis i perioden 1. november 2019 til og med udgangen af februar 2020.
Du får størst effekt af vaccinationen, hvis du bliver vaccineret inden influenzasæsonen starter.
Der går to-tre uger før vaccinen beskytter mod smitte. Derfor er det bedst at blive vaccineret fra starten af oktober til
slutningen af november. Beskyttelsen varer i cirka seks måneder.
Man kan godt få influenza, selv om man er vaccineret, men sjældent i alvorlig grad, og vaccinen i sig selv giver ikke
influenzasygdom.
Du kan blive vaccineret hos din egen læge eller på Frederikssund Apotek. Nogle ældreorganisationer arrangerer også
fælles vaccinationer. Det kan du orientere dig om i lokalpressen.
Undgå smitte
Er du blevet syg med influenza eller anden luftvejsvirus, kan du beskytte omgivelserne mod smitte ved grundig
håndhygiejne og ved at dække mund og næse ved host og nys. Dæk enten med engangslommetørklæder eller til nød
med et ærme.
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Nu etableres perronerne på Vinge Station
Arbejdet med at etablere Vinge Station gik i gang i august, hvor Banedanmark og entreprenøren Aarsleff Rail gik i gang
med at etablere byggepladsfaciliteter og en skurby lige syd for S-banen ved Vinge. Efter at have støbt mastefundamenter
og opsat nye master til kørestrømmen er arbejdet nu i gang med at etablere de to 280 meter lange perroner på stationen.

De mange underfundamenter står klar på begge sider af banen og i uge 45 bliver der lagt perronelementer på.
Fundamenter støbt
Underfundamenterne er støbt og i uge 45 begynder monteringen af de seks meter lange perronelementer som bliver
hejst på plads af en kran, der kører på banelegemet. På grund af arbejdet er togtrafikken mellem Ølstykke og
Frederikssund indstillet fra den 18. oktober og frem til den 11. november. Når de næsten 100 perronelementer er lagt på
plads på fundamenterne, skal der laves drænarbejder langs sporet og sættes midlertidig afskærmning op mellem banen
og de nye perroner. Derefter kan togene igen køre som normalt.

Den lange gule kran holder stadig stille på sporet, men er klar til at løfte de mange perronelementer på plads på
fundamenterne.
Det videre forløb
I foråret skal der blandt andet etableres elevatortårne, gangbro og trapper, så man kan bevæge sig fra den ene perron til
den anden. Samtidig med stationsarbejdet er Frederikssund Kommune i gang med at etablere adgangsveje og
parkeringspladser på både nord- og sydsiden af stationen.
Hvis du er interesseret i at få et nærmere kig på arbejdet, kan du cykle en tur ad supercykelstien ved Vinge. Så kommer
du lige forbi.
Det ventes at Vinge Station kan tages i brug i sommeren 2020. Læs mere om etableringen af Vinge Station på
Banedanmarks hjemmeside.

Togtrafikken er indstillet til og med den 11. november 2019. Det er nødvendigt for at kunne udføre væsentlige dele af
opgaven med etablering af Vinge Station - her blandt andet underføring af kabler mv.

Udsigt over Banedanmark og Aarselff Rails byggeplads. I venstre side af billedet arbejdes der med anlæg af Vinge
Boulevard og i baggrunden skimtes Kronprinsesse Marys Bro.
Fotos: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.
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Spar energi i boligen
Når en bolig sælges, skal der foreligge en energimærkningsrapport. Men hvad er det nu lige energimærket betyder? Og
hvad kan du bruge det til? Kom til en informationsaften, hvor du får viden om energimærket, hvad det betyder, og hvad
du kan gøre for at sænke din boligs energiforbrug til gavn for både for din økonomi og for miljøet.
Du får også noget at vide om mulighederne for at få tilskud til energiforbedrende tiltag, håndværkerfradrag mv.
Tid og sted
Mødet holdes:
Torsdag d. 5. december kl. 19-21 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Klik på dette link for at læse mere om mødet og tilmelde dig.
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Budget 2020 er vedtaget
Det var samtlige 23 byrådsmedlemmer, der stemte for, da budget 2020 var til andenbehandling i byrådssalen den 5.
november 2019. Aftalen om budgettet faldt på plads og blev underskrevet den 28. oktober og blev efterfølgende formelt
vedtaget på byrådsmødet.
Læs nyheden om budgetaftalen.
Tilfører 71 mio. kr.
Med vedtagelsen af budgettet for 2020 er det besluttet at tilføre 71 mio. kr. til velfærdsområderne for at imødekomme de
demografiske udfordringer med blandt andet flere små børn, flere ældre og et stigende pres på handicap- og
specialtilbudsområdet, som kommunen står over for i de kommende år.
Endvidere løftes anlægsområdet med yderligere 40 mio. kr. i 2020, ligesom der er prioriteret midler til en række
anlægsprojekter, der skal indgå i kommende forhandlinger om en langsigtet investeringsplan for 2021 – 2030.
Samtidig tages der med budgetaftalen en række nye initiativer inden for blandt andet uddannelse, kultur, klima og
erhverv.
Skattesatser for 2020
Med vedtagelsen af budgettet er der også fastsat de forskellige skattesatser for det kommende år. De ser således ud:
 Udskrivningsprocenten (kommuneskat): 25,8%.
 Grundskyldspromille: 32,5 promille.
 Grundskyldspromillen for landbrug med videre: 7,2 promille.
 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi: 15,0 promille.
 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi: 8,75 promille.
 Kirkeskat: 0,96%.
 Der er ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.
Læs mere om budgettet
Hvis du er interesseret i at dykke længere ned i tallene bag budgettet så finder du materialet på vores hjemmeside.
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Nye boliger på Fiomagrunden
På Byrådets møde den 30. oktober blev det besluttet at sælge Fiomagrunden midt i Frederikssund til Udviklingsselskabet
Frederikssund Bymidte ApS for 12,6 mio. kr. ekskl. moms. Selskabet ønsker at bygge i alt 160 boliger på grunden til både
unge, ældre og familier i varierende størrelser fra 35m2, 45m2, 65m2, 85 m2 og 110m2. Samtidig tilstræber projektet at
bevare de vigtige eksisterende, historiske bygninger på grunden - hjørnehuset ved Kirkegade og Bakkegade og den skrå
industribygning midt i karréen.

- Det er vigtigt for os at bygge ordentligt og tilpasse et byggeri til det område, man befinder sig i. Vi kan godt lide at tage
hensyn til det lokale bymiljø og kombinere det eksisterende bybillede med et højkvalitets nybyggeri, fortæller direktør
Aldo M. Petersen fra udviklingsselskabet bag projektet.
Også projektets arkitekt understreger, at det har været meget vigtigt for projektet at bevare en del af historien på stedet.
– Blandt andet industribygningen, der med sin skrå placering på grunden bidrager til at fortælle områdets historie og
medvirker til at give dynamik i bebyggelsen. Og så vil husene være udført i forskellige materialer og forskellige højder for
at give området et spændende og varieret udtryk, forklarer Morten Schmidt, der er founding partner i Schmidt Hammer
Lassen Architects, som blandt meget andet også står bag Det Kongelige Bibliotek i København og Dokk1 i Aarhus.

Overblik over det kommende byggeri på Fiomagrunden.
Fra to til fem etager
Af projektmaterialet fremgår det således, at bygningernes højde er tilpasset den øvrige bebyggelse i området og varierer
fra 2 til 3,5 og 4 etager, mens Punkthuset i midten af karréen har 5 etager. Byggeriet vil få stor variation i facaderne,
materialevalget og bygningsformerne. Gavlhuse med 45° tag og mellemhuse med flade tage. På trods af de mange
facetter i arkitekturen fremstår byggeriet genkendeligt med dobbelte gavlhuse som et gennemgående træk. Der bliver
parkeringsmuligheder flere steder i området, ligesom der er planer om en parkeringskælder i den øvre del af grunden.
- Fiomagrunden er en vigtig og meget central del af Frederikssund, og derfor har vi valgt et projekt, der bidrager til en
aldersmæssig bred beboersammensætning, hvilket bliver et aktiv både for boligområdet og for bydelen. Samtidig er det
et både gennemtænkt og innovativt projekt, der vil tilføre byen et nyt markant boligbyggeri, som, jeg forventer, vil blive
meget attraktivt at bo i, vurderer borgmester John Schmidt Andersen.
Bæredygtighed i fokus
Af projektmaterialet fremgår det, at intentionen er at udvikle at byggeri med en høj bæredygtighedsprofil, i alle projektets
aspekter. Trækonstruktioner vil i denne forbindelse være med i overvejelserne som den gennemgående
hovedkonstruktion. Facadematerialer vil bestå af velkendte materialer som tegl, træ, zink og skifer – herunder eventuelt
upcyclede genbrugsmaterialer. I byggeriets indre gård vil der blive etableret et grønt miljø, ligesom der vil være et bassin
til opsamling af regnvand.
Alle boliger vil få indeliggende altan eller tagterrasse, og samtidigt indgår der et fælleshus med tilknyttede gæsteværelser
i planerne.
Inden byggeriet kan gå i gang skal Frederiksund Kommune udarbejde en lokalplan for området. Først når den er endeligt
vedtaget, kan udviklingsselskabet bag projektet begynde byggeriet.

Den historiske arkitektoniske fortælling der ligger i bevarelse af den skrå bygnings industrielle facade styrkes ved at
bygge ovenpå med 2.5 etager moderne atelierboliger. Vinduespartierne er store og giver specielt lys og udkig, taget er
lavet med ovenlyskonstruktion og solfangere. I den sydvestlige del af denne overbygning placeres i 1. og 2. sal et
fælleshus med festlokale, køkken og toiletter for beboerne. Hertil vil ligeledes være knyttet 3-4 værelser med bad til
besøgende gæster. De øvrige bygninger er opdelt med et varierende udbud af lejligheder, herunder ungdomslejligheder,
seniorlejligheder og familieboliger.

Den indre gård.

Der bliver mulighed for parkering mellem boligerne.
Illustrationer: Schmidt/Hammer/Lassen/Architects.
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God start for Aula i Frederikssund Kommune
Aula har nu været i brug på Frederikssund Kommunes folkeskoler i lidt mere end tre uger. Nogle skoler har allerede sagt
helt farvel til Skoleintra, mens andre tager en blidere overgang til Aula. Men fælles for alle er, at Aula er kommet godt fra
start.
På skolerne har man været i gang med forberedelserne til Aula i mere end et år, og mandagen efter efterårsferien blev
systemet, der skal afløse Skoleintra, taget i brug af både medarbejdere, elever og forældre.
- Der er taget godt imod Aula på skolerne. Medarbejderne har gjort et stort arbejde for at lære Aula at kende og for at
gøre overgangen fra SkoleIntra så god som mulig. I det store hele virker Aula, som det skal, og der er alle de funktioner,
der er nødvendige for at understøtte et godt skole-hjemsamarbejde, men eftersom det er et helt nyt system, er der
selvfølgelig nogle småting, der ikke fungerer optimalt. Det er sådan noget, vi kun finder ud af ved at prøve det. Derfor vil
brugerne også opleve, at Aula løbende bliver udviklet og forbedret, siger Morten Jensen, der er projektleder på
implementeringen af Aula.
Skal vænne sig til det
- Aula kan jo på mange måder det samme som Intra, men det ser anderledes ud og det skal vi vænne os til. Men folk er i
gang med at bruge det, og det fungerer fint. Jeg forventer, at det vil gå relativt gnidningsløst at gå helt over til Aula, siger
Jimmy Petersen, administrativ leder på Fjordlandsskolen.
På Fjordlandsskolen har man valgt en blid overgang fra Skoleintra til Aula og bruger derfor i en periode begge systemer.
Det skyldes blandt andet, at der er nogle af funktionerne fra Skoleintra, som ikke findes i Aula, og som skolen derfor skal
bruge andre systemer til. Det gælder eksempelvis vikardækningen, og mange savner også klasselogs og elevlogs, hvor
læreren kunne beskrive, hvad der sker i klassen eller med eleven.
- Aula er mest en beskedfunktion lige nu. Men det er positivt, at der er fokus på GDPR (persondataforordning, red.), så vi
nu kan lægge personfølsomme filer ind. Og på sigt, når vuggestuer og børnehaver også kommer på, bliver det godt for
forældrene, at de kun skal logge på ét sted for at følge med i deres børns liv i skole og institution, siger Jimmy Petersen.
Noget er godt, noget mangler
Også formanden for skolebestyrelsen på Fjordlandsskolen, Anne Hegestand, er positivt indstillet over for Aula. Hun har
indtil videre kun brugt Aula på computer, og her har det fungeret fint.
- Brugerfladen virker nem og overskuelig. Det ligner et almindeligt mailsystem. Så brugerflademæssigt er det en
forbedring, men funktionaliteten mangler lidt. Jeg håber ikke, det er færdigudviklet, siger Anne Hegestand.
Hun savner nogle af de funktioner, som Skoleintra havde, og som mange forældre har været vant til at bruge.
- Der mangler for eksempel fraværsregistrering, hvor læreren kunne hakke af, at eleven er mødt ind eller er fraværende.
Hvis eleven ikke er mødt ind, får forældrene en sms. Herude er vi et pendlerområde, hvor forældre nogle gange er taget
hjemmefra, inden børnene tager i skole, og så er det godt at kunne se, at ens barn er mødt til timerne, siger hun.
Hun savner også ugeplanerne, som man nu skal finde i undervisningsplatformen MinUddannelse samt andre ting, hun
som aktiv forældre har været vant til at bruge.
- Det kan godt give noget merarbejde og lidt frustrationer for forældre i forhold til at finde forskellige ting. Men det er
selvfølgelig en omstilling. Det kræver lidt træning af forældrene, og vi skal lære at bruge det nye system og lave grupper
og beskeder og den slags, siger hun.
Fakta om Aula:
 Du finder Aula på aula.dk. Du skal bruge Chrome, Firefox eller Edge (Aula virker ikke i Internet Explorer).
 Aula kan hentes som app, både til Android og iOS.
 Du skal bruge UNI-Login for at komme på Aula.
 I Aula opbevares og behandles data sikkert.





Hvis du har behov for support i forbindelse med Aula, kan du kontakte dit barns skole.
Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og den daværende regering om et digitalt
løft af folkeskolerne.
I sommeren 2020 tager dagtilbud Aula i brug.
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Få inspiration til efterårets læsning
Mangler du inspiration til din næste læseoplevelse? Frederikssund Bibliotekerne står klar med masser af gode tips til din
efterårslæsning, hvad enten du læser kærlighedsromaner, krimier eller faglitteratur.
Mandag den 18. november klokken 17.30-20 kan du opleve bibliotekets formidlere Ditte, Lisanne, Martin og Mette
fortælle om et bredt udvalg af de bøger, du bare skal læse lige nu. Derudover kommer forfatter og foredragsholder
Carsten Berthelsen, som vil fortælle om sæsonens nyheder på det danske bogmarked. Undervejs kan du nyde en
tapasanretning samt et glas vin. Arrangementet foregår i Kulturhuset Elværket og koster 75 kr. + gebyr.
Torsdag den 28. november klokken 17-18 kan du møde bibliotekets krimielskere Lotte og Tine, som giver tips til mange
nervepirrende timers krimilæsning. Der er lagt op til et uhyggeligt spændende arrangement, med masser af inspiration til
din næste neglebidende læseoplevelse. Undervejs serveres lidt snacks samt en øl eller vand til at dulme nerverne med.
Arrangementet foregår på Frederikssund Bibliotek og koster 30 kr. + gebyr.
Billetter til bogcaféerne kan bookes via bibliotekernes hjemmeside eller på dit lokale bibliotek.
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Introaften i ungegruppen "Tid til at være ung"
Kom og hør om at være med i ungegruppen, for unge mellem 15-25 år med en demensramt forælder.
Frivilligcenter Hillerød og Demensvenlig Nordsjælland har i samarbejde med unge, som har en forælder med demens,
lavet en netværksgruppe.
Formålet med gruppen er at mødes med andre, som også har demens tæt inde på livet, dele erfaringer og få viden og
støtte ift. det, der fylder i hverdagen.
Hvis det kunne være noget for dig, så kom til introaften i ungegruppen ’Tid til at være ung’ på:
Kirkehavegård
Onsdag d. 11. december, kl. 17 – 19.30
Kirkehaven 16, 3450 Allerød
Her kan du få indblik i, hvad man laver i gruppen, høre oplæg fra unge der er del af gruppen og møde de frivillige
gruppeledere, som hjælper med at skabe rammen for gruppen.
Gruppen mødes i Frivilligcenter Hillerød, centralt i Hillerød.
Unge ml. 15-25 år fra Nordsjælland samt forældre og venner er meget velkomne.
Tilmelding senest d. 1.december til epost@frivilligcenter-hillerod.dk
I emnefeltet skrives: Introaften ’Tid til at være ung’
Det er gratis at deltage i gruppen.
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Nye regler for spørgetid ved byrådsmøder
Byrådet har vedtaget nye regler for spørgetiden, som afholdes før alle ordinære byrådsmøder. Den væsentligste ændring
er, at spørgsmål skal indsendes skriftligt til administrationen senest otte dage før byrådsmødet.
Formålet med spørgetiden er fortsat, at borgere kan stille spørgsmål om kommunale forhold af almen interesse til
Byrådet. Spørgsmålene må derimod ikke have karakter af sagsbehandling.
Spørgeren skal fremover sende sit spørgsmål via www.frederikssund.dk/sporgetid eller i et fysisk brev, så
administrationen har modtaget spørgsmålet senest otte dage før byrådsmødet.
For at få besvaret et spørgsmål skal spørgeren møde op på byrådsmødet, hvor spørgsmålet vil blive læst højt og
besvaret.
Der kan max stilles to spørgsmål af samme spørger pr. byrådsmøde. Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive
offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Hvis der er brug for hjælp til at formulere, nedskrive eller indsende et spørgsmål, kan spørgeren henvende sig til
administrationen i åbningstiden eller på et af de fire folkebiblioteker.
De ændrede regler kan ses på kommunens hjemmeside.
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Husk at rottesikre din bolig
Boligens faldstammeudluftning kan være et oplagt sted for rotter at få adgang til dit hus, hvis den ikke er sikret
tilstrækkeligt.
En usikret faldstammeudluftning kan ofte være årsag til rotter i bygninger og boliger. Kommunens rottebekæmpere
oplever således tilfælde, hvor rotter er kommet ind i en bolig fordi faldstammeudluftningen ikke har været sikret
tilstrækkeligt.

Faldstammeudluftning på et hustag. Foto: Frederikssund Kommune.
Brug metalnet
Faldstammeudluftningen sidder på husets tag og dens åbning skal være spærret af f.eks. et metalnet. Dette forhindrer
rotterne i at komme fra kloaksystemet og op på husets tag, hvorfra de nemt kan komme videre ind i huset. Voksne rotter
kan gennemgnave materialer, der er blødere end jern, og de kan kravle gennem åbninger og sprækker, der blot er ca. to
cm i diameter.
Udluftninger med vakuumventil
Hvis faldstammeudluftningen har en vakuumventil, så kan der med fordel anbringes metalnet under vakuumventilen, der
forhindrer rotterne i at gnave sig ud gennem ventilen.
Hvis du ikke selv kan udføre arbejdet, så kan du kontakte en VVS mand, der kan sikre faldstammeudluftningen.
Du har pligt til at anmelde rotter
Husk at du har pligt til at anmelde rotter, hvis du ser dem i dit hus, på din ejendom eller grund. Anmeldelse kan ske
digitalt på kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk/rotter.
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På opdagelse i erhvervslivet
Mere end 150 elever har været på virksomhedsbesøg og lære mere om karriereveje og uddannelsesmuligheder, inden
de selv skal vælge, hvilken ungdomsuddannelse de skal starte på efter folkeskolen.
Det er elever i 9. klasse på Fjordlandsskolen og Trekløverskolen, som har været gennem undervisningsforløbet
Karriereagenterne. Det er andet år, at Karriereagenterne kører på Trekløverskolen, mens Fjordlandsskolen er med for
første gang.
Eleverne bliver delt op i grupper på tværs af klasserne. Hver gruppe bliver tildelt en virksomhed, som de skal researche,
besøge og efterfølgende lave en præsentation og skabe et produkt, der kan give indblik i virksomheden. Forløbet sluttes
af med en karrieremesse, hvor grupperne mødes og hører om de andres oplevelser og ser deres præsentationer.
14-årige Lasse Guldberg Hansen fra 9. X på Trekløverskolen har haft nogle sjove dage som karriereagent. Han har
sammen med sin gruppe researchet og besøgt Danske Bank, og det har mundet ud i en præsentation, hvor man blandt
andet kunne prøve at låse en bankboks op, hvis man kunne løse nogle regnestykker, der gav koden.
- Det har været spændende og anderledes. Men det er skægt at lave et produkt, især den her bankboks. Og så har det
været sjovt at være sammen med nogle andre end man plejer, fortæller Lasse Guldberg Hansen.
Han havde selv overvejet et arbejde i bankverdenen, men lærte på sit besøg i Danske Bank, at det nok blev for meget
kontorarbejde for ham.

En af de grupper, der har været på besøg hos Danske Bank, har lavet en lille bankboks med kode.
Opbakning fra virksomheder
Formålet med karriereagenterne er at give de unge et bedre kendskab til erhvervslivet og et stærkere grundlag at vælge
en ungdomsuddannelse på. Derfor er det vigtigt, at de lokale virksomheder har lyst til at deltage, og heldigvis har der
været god opbakning til Karriereagenterne.
Ti virksomheder har i år deltaget. Fjordlandsskolens elever har besøgt Koatek A/S, Brdr. Ewers A/S, Omsorgscentret
Nordhøj og XL-BYG Bjergmark A/S. Trekløverskolen elever har besøgt Danske Bank, Sillebroen Shopping, Scania,
Stark, FTZ Autodele og Værktøj A/S og Omsorgscentret Pedershave.

En af grupperne, der havde besøgt Omsorgscentret Pedershave, havde bygget omsorgscentret og skrevet en masse
fakta på sedler.

Karriereagenterne er en del af projektet FUEL, der arbejder for at få flere unge til at vælge og ikke mindst gennemføre en
erhvervsuddannelse. FUEL er et samarbejde mellem TEC, SOSU H, U/NORD, Frederikssund Erhverv og Frederikssund
Kommune. FUEL har modtaget projektmidler fra EU’s Socialfond samt Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

En gruppe, der havde besøgt Sillebroen Shopping, valgte at sammenligne centeret og dets butikker med et menneskes
blodomløb og hjerte. Det ene fungerer ikke uden det andet.
Foto:Frederikssund Kommune
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Julemarked på Højagergaard
Kig forbi den 23. og 24. november 2019, begge dage fra kl,. 10-15.
Gartneriet har igen i år produceret 4.000 julestjerner plus store mængder af, amaryllis, azalie, julebegonia, pyntekål og
gran til den helt rigtige pris.
Værkstedet for kreativ produktion har lavet juledekorationer, gravpynt, søde keramikengle, snemænd, nisser, mus og
pynt til både juletræet og havens krukker, samt smykker i porcelæn og stentøjsler.
Snedkeriet viser inspiration til foråret - blandt andet bord/ bænksæt, ølkasser, fuglekasser, spækbrædder og et bredt
udvalg af højbedskasser.
Lidt godt til ganen
Køkkenet trakterer med gløgg, æbleskiver, kaffe og te, og sælger også syltetøj, asier og rødbeder.
Mandelvognen kommer og rister mandler, og der sælges honning fra en lokal biavler.
Adresse
Du finder Højagergaard på Højager 20, 3550 Slangerup.
Læs mere om gården og AKUcenteret på dets hjemmeside.

Vinterbillede af en af længerne på Højagergaard, indhyllet i sne.
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Borgerne er trygge efter udskrivning fra sygehus
Borgerne i Frederikssund Kommune føler sig trygge og er tilfredse med overgangen fra sygehus til kommune. Det viser
en ny undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Resultatet kommer efter, at kommunen har arbejdet med at skabe
tryghed i forbindelse med udskrivelser fra sygehuset.
I Frederikssund Kommune arbejdes der med fremskudt visitation. Fremskudt visitation betyder, at kommunens
medarbejdere besøger udvalgte borgere på Nordsjællands Hospital allerede inden de udskrives fra hospitalet.
Ved besøgene kan medarbejderen have en direkte dialog med borger, pårørende og hospitalspersonalet om
planlægningen af støtten i borgerens hjem efter udskrivelsen. Det giver medarbejderne mulighed for at lytte til borgerens
og de pårørendes behov samt hospitalspersonalets faglige vurderinger, som bidrager til at skabe større tryghed for
borgeren.
- Vi ved, at oplevelsen af tryghed i forbindelse med udskrivelser er essentiel for, at forløbet lykkes bedst muligt. Dialogen
skaber den nødvendige tryghed og giver borgeren en følelse af at være blevet hørt. Samtidig er de pårørende væsentlige
medspillere, der i høj grad kan være med til at understøtte et succesfuldt udskrivningsforløb, siger formand for Social- og
Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen.
Det er både ergoterapeuter og sygeplejersker, som arbejder med den fremskudte visitation. Denne tværfaglighed
bidrager til, at hele borgerens situation tages i betragtning. Den fremskudte visitation har ligeledes kontakt med borgeren
og mulighed for at afholde besøg i tiden efter udskrivelsen for eventuelt at kunne justere støtten bedst muligt.
Resultaterne af kommunens arbejde kan blandt andet ses i Social- og Indenrigsministeriets analyse af tilfredsheden
blandt 23.000 ældre patienter i hele landet i forhold til deres udskrivelse fra sygehuset og den efterfølgende kontakt til
kommunen.
På en skala fra 1-5, hvor 5 er mest tilfreds, er den gennemsnitlige tilfredshed med kontakten til Frederikssund Kommune
efter indlæggelse 3,9. Det placerer Frederikssund Kommune i den øverste tredjedel sammenlignet med landets øvrige
kommuner. Det samme gælder for spørgsmål om, hvorvidt hjælpen har gjort borgeren tryg.
- Vi er overbevist om, at medarbejdernes gode arbejde med den fremskudte visitation giver borgerne mere tryghed og
nogle gode udskrivningsforløb. Derfor er jeg glad for, at undersøgelsen også viser, at borgerne generelt er tilfredse og
føler sig trygge, når de bliver udskrevet, siger Susanne Bettina Jørgensen.
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”Småt brændbart” får nyt navn
De fleste, der har besøgt en genbrugsplads, kender til containeren ”Småt brændbart”. Den er gennem tiden blevet fyldt
op af en lang række brændbare materialer, hvoraf nogle kan genanvendes.
Derfor har Frederikssund Kommune og Vestforbrænding gennem flere år arbejdet på at få flyttet genanvendeligt affald fra
"Småt Brændbart" til genanvendelse. Der er eksempelvis kommet beholdere til "Umalet indendørs træ", "Bøger" og
"Tekstiler". Og det har haft en effekt. Fra 2014 til 2018 er andelen af affald afleveret i ”Småt brændbart” faldet med
halvandet procentpoint i hele Vestforbrændings område.

Småt brændbart bliver til ”Rest efter sortering”
Men ambitionen er at blive endnu bedre til at sortere affaldet, så endnu mere kan blive genbrugt. Derfor skifter ”Småt
brændbart” navn til ”Rest efter sortering” for at understrege, at det kun er det brændbare affald, der ikke kan
genanvendes eller kræver særlig behandling, som fremover skal i ”Rest efter sortering”.
Indholdet i containeren "Rest efter sortering" bliver sendt til forbrænding på Vestforbrændings anlæg i Glostrup, hvor der
produceres strøm og fjernvarme.
Hvis du er i tvivl om sortering, så spørg en af medarbejderne på genbrugspladsen eller læs mere på vores hjemmeside
om, hvad der må komme i ”Rest efter sortering”.

Det er dette logo, du skal kigge efter på genbrugspladsen for at finde containeren til "Rest efter sortering".
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Den søde juletid banker på
... og med den også julemarkeder, juletræer der skal tændes og selvfølgelig julemad og -godter.
Juletræerne funkler
En fast tradition i mange af kommunens byer, store som små, er at juletræerne tændes i weekenden omkring første
søndag i advent. Således også i 2019, hvor den falder søndag den 1. december.

Juletræ i sne og aftenmørke på Torvet i Frederikssund.
Skibby som altid først
Traditionen med at Skibby er først til at tænde deres træ er der heller ikke rokket ved i år. Her starter julerierne fredag
den 29. november kl. 16.00 og selve træet bliver tændt kl. 16.30.
Møde julemanden i Frederikssund
Kort tid efter, kl. 17.00 tændes træet ved Vandkunsten i Frederikssund. Her er det lige så traditionelt borgmester John
Schmidt Andersen der taler og sikrer at der kommer lyst i træet. Inden da kan man fra kl. 16.00 møde julemanden, købe
lækkerier i juleboderne og høre musikskolen underholde. Det samlede program er:
Kl. 16-18: Julemusik og juleboder med julegodter
Kl. 16-18: Mød julemanden og han kone
Kl. 16.30: Musikskolens juleoptogs-orkester spiller i gågaden
Kl. 16.45: Musikskolens juleoptogs-orkester underholder ved Vandkunsten
Kl. 17.00: Introduktion og åbning af "Ønsketræet". Tale og træet tændes.
Kl. 17.15: Pluk et ønske fra "Ønsketræet", og vær med til at hjælpe et udsat barn
Kl. 17.15: Gratis juleboller til børnene (de første 300 børn).
Julefest i Jægerspris
Den 1. december kommer turen til at tænde træerne i først Jægerspris kl. 16.00 og kort efter i Slangerup kl. 17.00.
I Jægerspris starter løjerne allerede om formiddagen hvor Café Danner har åbent og serverer julemad, julegodter m.m.
Fra kl. 13.00 til 17.00 er der Julebazar i teatersalen på Slotsparkens Friskole og fra kl. 14.30 til 17.00 Julecafé i
Rejsestalden.
Kl. 14.30 til 15.15 kan man hjælpe med at finde julemanden på en hyggelig gåtur i Slotshegnet og kl. 15.30 optræder
eleverne fra Slotsparkens Friskole på Rejsestaldens udendørsscene, efterfulgt af Jægerspris Amatør Scene (JAS) kl.
15.45.

Juletræstændingen i Jægerspris skete i 2018 i regnvejr. Det afskrækkede ikke folk, men forhåbentlig bliver vejret bedre i
år.
Slangerup runder af
Som det sidste sted tændes trædet i Slangerup kl. 17.00 søndag den 1. december. Inden da kan man møde julemanden
på Rådhuspladsen fra kl. 16.00, opleve de flotte historiske vægtere, se på brandvæsenets flotte sprøjter og nyde lidt
julegodter.
Julemarked og julemad
Ud over julerierne den 29. november til 1. december 2019, så husk også, at AKUcenter Højagergaard holder julemarked
den 23. og 24. november 2019, begge dage fra kl. 10 til 15.
Se nyhed om julemarkedet.
Også Café Danner, som er et kommunalt tilbud om beskyttet beskæftigelse i royale rammer, har åbent den 30. november
og 1. december, samt tirsdag til fredag kl. 11-15 frem til og med 19. december. Her bydes på salg af juletræer,
julestjerner, pyntegran, hjemmebag, økologiske chokolader og julekalendere samt julepynt fra den hyggelige butik - og
naturligvis lækker julemad og Danners juletallerken. Sidstnævnte kræver forudbestilling.
Læs mere om Café Danner og menuen.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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19 nye pædagogstillinger slået op
Med vedtagelsen af budgettet for 2020 den 5. november besluttede et enigt Byråd i Frederikssund Kommune – blandt
meget andet – at indføre forbedrede normeringer i kommunens dagtilbud. Det betyder, at der fremover skal være højst
tre 0-2-årige børn pr. voksen og højst seks 3-5-årige børn pr. voksen i dagtilbuddene. Det svarer til det, som BUPL
gennem flere år har arbejdet for.
Børn skal opleve, at der er tid til dem
Derfor er der også tilfredshed hos faglig konsulent og forhandlingsleder i fagforbundet BUPL i Nordsjælland, Annette
Bisgaard:
- Tillykke til Frederikssunds børn og pædagoger. Det er rigtig dejligt, at Frederikssund som den første kommune i
Nordsjælland indfører minimumsnormeringer allerede fra 2020. Danmark er et af de lande, hvor flest børn passes uden
for hjemmet, og det forpligter. Børn skal opleve, at der er tid til dem – at der er voksne nok. Og pædagogerne skal også
have tid til forberedelse og uddannelse.
Annette Bisgaard gør opmærksom på, at der er tale om minimumsnormeringer, og BUPL håber, at Frederikssund
Kommune vil fortsætte arbejdet med at øge normeringerne.
Også borgmester John Schmidt Andersen (V) er glad for prioriteringerne i budgettet for 2020:
- Det glæder mig, at vi var enige om at prioritere børnene højt i budgettet for 2020, ved at forbedre normeringerne. Det vil
betyde øget kvalitet og faglighed i vores dagtilbud til glæde for børn, forældre og personale, fastslår han.
Stor tilfredshed med dagtilbud
I den seneste tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud i Frederikssund Kommune svarede 89%, at de
er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Og nu kan forældrene altså se frem til endnu bedre
normeringer på området.
19 nye pædagogstillinger
For at indfri de øgede normeringer har Frederikssund Kommune netop opslået ikke mindre end 19 nye pædagogstillinger

fordelt på 13 af kommunens børnehuse. Der er ansøgningsfrist den 6. december.
Læs mere om de ledige stillinger på vores hjemmeside.
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Juleweekend på Café Danner
Café Danner dufter af jul og er klar med julemusik, æble-toddy, kaffe, hjemmebagte småkager og selvfølgelig lækker mad
i weekenden 30. november og 1. december. På slotspladsen vil der igen i år, kunne købes juletræer fra Stiftelsen.
Læs mere om juleweekenden på caféens egen hjemmeside.
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Trafikken i Slangerup
Juletræet i Slangerup bliver tændt den 1. december, og i den forbindelse har Frederikssund Kommune givet tilladelse til
lukning af Kongensgade fra Nybrovej til Brobæksgade i tidsrummet kl. 15.00 – 18.30. Der er omkørsel via Kingosgade.
Samtidig har Slangerup Cityforening fået lov til at låne pladsen foran administrationsbygningen på Kongensgade 18 i
forbindelse med arrangementet.
Renovering af bro
Andetsteds i Slangerup skal Frederikssund Kommune reparere den træbro, der krydser Græse Å i området mellem
Københavnsvej og Mosevej. Det betyder, at stien og broen vil være spærret som vist på kortet i tre dage mellem kl. 8.15
og 15.30. Det drejer sig om dagene 3., 4. og 5. december.
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Ny betalingsfrist for renovation
Når du modtager den næste opkrævning af ejendomsskat vil du opdage, at den samtidig indeholder betaling for din
dagrenovation/genbrugsordning. Tidligere blev denne betaling opkrævet i marts og september, men for at forenkle
opkrævningen har Byrådet i Frederikssund Kommune besluttet, at slå opkrævningen af ejendomsskat og
renovation/genbrugsordning sammen, som det er praksis i mange andre kommuner.
Der er ikke ændret på terminen for betaling af ejendomsskatten, som fortsat forfalder til betaling i henholdsvis januar og
juli.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Opkrævning og Ejendomsskat på 47 35 10 00.
På www.frederikssund.dk/mitaffald kan du få overblik over taksterne for din affaldsordning.
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Unge elever vinder cykelpræmie
Skolestartskampagnen ”Børn på vej” er blandt andet lig med skilte langs vejene, der skal minde bilister om at tage
hensyn til de mange børn, der cykler i skole. Men kampagnen indeholder også undervisningsmateriale rettet mod
skoleeleverne. Således har elever i alle 0. klasser Frederikssund Kommunes skoler haft mulighed for at arbejde med ”Min
trafikbog”, siden de begyndte i skolen efter sommerferien.
Og eleverne i 0. B på Trekløverskolen afdeling Falkenborg har været både dygtige og heldige. De blev nemlig udtrukket
som vindere blandt de indsendte besvarelser af opgaverne i ”Min trafikbog”.
Vinder mere læring
Præmien er en workshop om cykelleg med rytmikpædagog Grethe Møller Andersen. Cykelleg handler først og fremmest
om at lege og have det sjovt, men gør samtidig børn sikrere på cyklen. Derfor skal børnene – formentlig til foråret - ud og
træne noget af alt det, som de har arbejdet med i trafikbogen.

En flok glade børn i 0. B på Trekløverskolen afdeling Falkenborg viser stolt deres vinderdiplom frem efter at de var blevet
udtrukket som vindere i trafikkonkurrencen. Foto: Frederikssund Kommune, Christina Rosendahl Jensen.
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Ny lokal uddannelse godt i gang
Torsdag den 28. november 2019 blev den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Frederikssund og Skibby officielt
indviet. De to lokale afdelinger er godt i gang med mere end 100 elever. Uddannelsen blev indviet af borgmester i
Frederikssund, John Schmidt Andersen (V), og skoleleder Ole Lindved Sværke.
FGU afløser og kombinerer det bedste fra produktionsskolerne, den almene voksenuddannelse (AVU) og Forberedende
Voksenuddannelse (FVU) på VUC, den kombinerede ungdomsuddannelse og andre tilbud der har været for de unge som
har svært ved at finde fodfæste i det ordinære uddannelsessystem, og derfor har brug for en lidt længere vej til
uddannelse.

Reklame med skolens formål: Faglige kompetencer, personlig udvikling og sociale færdigheder.

Kommunal begejstring
I sin tale ved indvielsen udtrykte borgmester John Schmidt Andersen stor tilfredshed med at det er lykkedes at sikre et
FGU-tilbud på hele to matrikler i Frederikssund Kommune – både på Campus i Frederikssund og med det eksisterende
produktionsskoletilbud i Skibby. Og så glædede han sig over det pæne elevtal:
- For mig er det en stor glæde at kunne være med til denne indvielse. Da reformen af de forberedende
grunduddannelser blev besluttet, var det vigtigt for mig og for resten af byrådet at vi fik lov at beholde afdelinger af det
nye FGU her i kommunen. Og det lykkedes heldigvis, så vi i dag har en afdeling både i Skibby og i Frederikssund.
- Det var vigtigt for os, fordi I unge i Frederikssund Kommune skal have de bedste muligheder for at komme i gang med
en uddannelse. Og i den forbindelse spiller FGU en stor rolle for dem der ikke er parate til at begynde på en
undgomdsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager, men ligegyldigt hvad grunden er, så er
det vigtigt, at der er et sted, hvor I kan blive dygtigere, udvikle jer og finde jeres vej i livet, sagde borgmesteren blandt
andet til de fremmødte lærere, elever og samarbejdspartnere.

Borgmester John Schmidt Andersen og forstander Ole Lindved Sværke i snak ved indvielsen af FGU.
Har været i gang små fire måneder
Reelt har uddannelsen været i gang i små fire måneder. FGU startede nemlig officielt den 1. august 2019, men har haft
en lettere turbulent start på landsplan - ikke mindst grundet svigtende elevregistrerings- og IT-systemer.
På trods af de små bump i starten, så er tilbuddet i Frederikssund langt fremme. Der går i skrivende stund over 100
elever på skolens to matrikler i henholdsvis Frederikssund og Skibby, hvor det bedste fra den praktiske og den teoretiske
verden kombineres frem mod nye prøveformer. Eleverne kan vælge mellem tre forskellige spor:
 Almen Grunduddannelse (AGU)
 Produktionsgrunduddannelse (PGU)
 Erhvervsgrunduddannelse (EGU).
FGU i Frederikssund tilbyder nu 13 forskellige AGU-hold, fem forskellige PGU-hold plus Særligt Tilrettelagt Uddannelse
(STU)., og er en del af FGU Nordsjælland med ledelse og skole i Frederiksværk, samt skoler i Helsinge og Hillerød,
foruden de to i Frederikssund kommune.

Udpluk af linjerne på FGU Frederikssund.
Mere om FGU
Ved indvielsen kunne skolen fremvise en række helt nye flotte portrætter. Portrætterne er udviklet i et samarbejde mellem
eleverne på AGU-faget ”Dansk Som Andetsprog” og PGU-værkstederne ”Mediegrafisk” og ”Event og Marketing”. Her har
eleverne selv stået for interviews, fotoportrætter og det grafiske design. Derudover skal skolens ”Byg og Anlæg-hold”
bygge flydende øer i Roskilde Fjord til Nationalparken Skjoldungernes Land, mens skolens STU-hold er i gang med flere
udendørsprojekter på Bautahøj Hotel og Konferencecenter.
Læs mere om den nye uddannelse og dens muligheder på skolens hjemmeside.
Foto: FGU og Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Fokus på demens
Tirsdag den 26. november mødtes en række kommuner og organisationer til konferencen ”Demensvenligt Nordsjælland Fælles om demens” i Helsingør. Her delte de ca. 100 deltagere viden om, hvordan de har samarbejdet på tværs af
kommuner, erhvervsliv og foreningsliv for at skabe demensvenlige samfund og fællesskaber for mennesker med demens
og deres pårørende.
Afslutning af projekt
Konferencen er afslutningen på to års arbejde i projekterne ”Gennem viden og relationer”, ”Rådgivnings- og
Aktivitetscenter” og ”Flere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”, som er støttet af
Sundhedsstyrelsen. I løbet af de to år har de samarbejdende kommuner tilbudt:
 Åben rådgivning for personer med demens og deres pårørende.
 Vejledning i velfærdsteknologiske produkter i teknologibiblioteket.
 Undervisningsforløb for erhvervsliv og foreninger, så de bedre kan møde mennesker med en demenssygdom i
øjenhøjde og tilbyde hjælp, når behovet opstår.
 13 forskellige aktiviteter i 5 frivilligcentre målrettet mennesker med demens og deres pårørende.
 Generationsmøder på tværs af skolebørn og ældre på plejehjem i Helsingør Kommune.
Og tilbuddene har stor betydning for demensramte fortæller Laila Øksnebjerg fra Videnscenter for demens:
- Både fra forskning og fra erfaring i praksis ved vi, at aktiviteter og tilbud med fokus på at styrke fysiske, kognitive,
psykologiske og sociale funktioner, har stor betydning for sundhed, trivsel og livskvalitet hos personer med demens og
deres pårørende. Når man har adgang til sådanne tilbud, er der større mulighed for, at man vedligeholder funktioner, og
dermed klarer sig bedre hverdagen, siger Laila Øksnebjerg, Neuropsykolog og Phd. fra Videncenter for Demens.
Forståelse og tålmodighed
Blandt oplægsholderne var også Tina Sivertsen, afdelingsleder i Kvickly, Helsinge, som har uddannet sit personale i at
forstå og vejlede, når for eksempel den pæne ældre herre for 3. gang spørger efter tomater, fordi han ikke kan huske,
hvordan de ser ud.

Tilbud til virksomheder og foreninger
Er I en virksomhed eller en forening, som kunne have gavn af viden om demens og greb til at håndtere forskellige typer
af situationer med mennesker med demens, så kontakt Stine Skov Øllgård, e-mail: ssl04@helsingor.dk, tlf.:25 31 33 45.
Fakta
De otte kommuner i Demensvenligt Nordsjælland er Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør,
Hillerød og Hørsholm. Der er også indgået samarbejde med 5 Frivilligcentre i Hørsholm, Helsingør, Gribskov, Halsnæs
og Hillerød.

Demenskonferencen bød også på paneldebat med blandt andre Nis Peter Nissen, Direktør i Alzheimerforeningen og
Laila Øksnebjerg, Neuropsykolog og Phd. fra Videncenter for Demens. Foto: Helsingør Kommune
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Kom til fortryllende kinesisk nytårsshow
Mandag den 13. januar 2020 kan borgerne i Ballerup, Egedal og Frederikssund opleve et storslået og betagende kinesisk
nytårsshow, når Bycirklen fejrer det kinesiske nytår.
Borgerne i Ballerup, Egedal og Frederikssund får igen chancen for at starte det nye år med manér. Det sker, når en lang
række dygtige og prisvindende kinesiske dansere, artister og akrobater går på scenen i Baltoppen LIVE i Ballerup til et
betagende nytårsshow.
Showet finder sted mandag den 13. januar klokken 19.30, og det kommer til at ske i et væld af lys, farver, musik og
akrobatik. Nytårsshowet er arrangeret af de tre kommuner i samarbejde med den kinesiske ambassade for at markere
Bycirklens strategiske samarbejde med den kinesiske storby Wuxi. Samarbejdet med Wuxi har eksisteret i over ti år.
Før showet vil der være mulighed for at besøge stande, hvor kinesiske kunstnere vil demonstrere deres ædle
kunsthåndværk. Et besøg her vil være med til at få publikum i den helt rigtige stemning op til showet.
Rift om billetter
Nytårsshowet finder sted mandag den 13. januar 2020 i Baltoppen LIVE, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup. Fra tirsdag den
10. december klokken 10.00 er det muligt at bestille billetter på hjemmesiden billetto.dk. Billetterne koster 50 kr. pr. stk.,
og der plejer at være rift om pladserne.
Forestillingen begynder kl. 19.30, og fra kl. 17.30 er der mulighed for at besøge stande, hvor kinesiske kunstnere vil
demonstrere deres ædle kunsthåndværk.
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Ejegod vandt handicapprisen 2019
Det blev AKU-center Ejegod, der vandt årets handicappris for deres arbejde med at skabe den bedst mulige hverdag for
borgere med funktionsnedsættelse.
Tirsdag den 3. december blev handicapprisen 2019 uddelt i Byrådssalen på rådhuset i Frederikssund. Det er
Handicaprådet, der beslutter hvem, der skal modtage prisen, men traditionen tro er det borgmesteren, der afslører
vinderen og overrækker prisen.
Inden vinderen blev afsløret forklarede borgmester John Schmidt Andersen (V), at både virksomheder, foreninger eller
enkeltpersoner kan modtage handicapprisen. Men hvis man skal gøre sig fortjent til den, så skal man på den ene eller
den anden måde have gjort en særlig indsats inden for handicapområdet.
AKU-center Ejegod vandt
Og det må man sige at årets vinder – AKU-center Ejegod – har gjort. Ejegod var blevet indstillet til prisen af en af sine
egne medarbejdere, Lulu Duro, som blandt andet skrev følgende i sin indstilling:
- Vi er alle ildsjæle og brænder for at give brugerne den bedste dag, de kunne ønske sig. Al personale gør en særlig
indsats hver dag. Der arrangeres idrætsdage, projektuger, sommerfest, tur ud i naturen, musik, julefest og meget andet,
som kræver en særlig indsats fra personalet.
Blandt publikum var både medarbejdere og brugere fra AKU-center Ejegod, og der var derfor store klapsalver, da Lulu
Duro – på vegne af Ejegod – fik overrakt blomster, gave og et diplom som det synlige bevis på årets handicappris.

Vinder af Handicapprisen 2019 - AKUcenter Ejegod. Med diplomet ses Lulu Duro flankeret af to af brugerne fra Ejegod,
Charlotte og Maja. Yderst til højre ses borgmester John Schmidt Andersen. Foto: Frederikssund Kommune.

- Det er en stor anerkendelse at vinde prisen. Jeg har arbejdet på Ejegod i 13 år, og jeg går glad på arbejde hver eneste
dag. Det er et fantastisk arbejde, fastslår Lulu Duro.
Lederen på AKU-center Ejegod, Pia Enemark, var naturligvis også stolt over prisen:
- Det betyder alt at få en anerkendelse for det faglige arbejde, vi laver og for den hverdag, vi skaber sammen med
brugerne af Ejegod, siger hun.
Ejegod har over 70 brugere, som kommer mellem tre og fem dage om ugen og benytter sig af stedets forskellige
værksteder eller arbejder med i udegruppen, som er med til at vedligeholde de grønne områder på ejendommen. Dertil
bliver der holdt fester, lavet idræt eller aktiviteter med musik på AKU-centeret, der ligger i Slangerup og er indrettet i en
tidligere skole.
Her kan du besøge AKU-center Ejegods hjemmeside.
Handicapprisen er blevet uddelt i Frederikssund Kommune hvert år siden 2012.
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Borgernes viden afgørende for ny bosætningsstrategi
Udvalget for By og Land skal i løbet af 2021 levere en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune. Derfor har
udvalget, siden det blev etableret, arbejdet aktivt for at inddrage kommunens borgere i sit arbejde. Dette er sket gennem
tre workhops forskellige steder i kommunen, dialogmøder med bylaug, ejedomsmæglere og lokale foreninger,
spørgeskemaundersøgelser til nuværende beboere og til dem, som er tilflyttet og til dem, som er fraflyttet. Herudover er
der suppleret med en masse statistisk materiale. Det store samarbejde med borgerne har været helt afgørende for
udvalgets arbejde, siger udvalgets formand Hans Andersen (V):
- Borgernes positive indstilling overfor udvalget og velvilje til at deltage i udvalgets arbejde, har givet os et unikt indblik i
kommunens værdier og stedbundne kvaliteter, som vi bør slå på, når vi skal gøre kommunen attraktiv for tilflyttere og
fastholde borgere. Denne viden kunne vi ikke have fået uden borgernes lokale indsigt. Samarbejdet med borgerne er
derfor af stor betydning for den bosætningsstrategi, som vores arbejde skal munde ud i. Jeg vil derfor gerne benytte
lejligheden til at takke alle de borgere, lokale foreninger, bylaug, ejendomsmæglere m.fl., der har deltaget i vores arbejde.
Midtvejskonference i Byrådet
Den 18. december har Udvalget for By og Land indbudt hele Byrådet til en midtvejskonference. Her præsenterer udvalget
sit arbejde, og anmoder samtidig de forskellige politiske udvalg om at give deres ”besyv” med. Efterfølgende skal Byrådet
drøfte, hvordan den viden, Udvalget for By og Land har indsamlet, skal bruges i det fremadrettede arbejde.
Ved midtvejskonferencen deltager Hans Thor Andersen, der er Afdelingsleder i Statens Byggeforskningsinstitut. Hans
Thor Andersen har i mange år beskæftiget sig med bosætning og bosætningsstrategier. Oplægget fra Hans Thor
Andersen skal give ekstra inspiration til den videre politiske drøftelse.
- Naturen er en vigtig parameter i Frederikssund Kommune. Det har alle borgere påpeget. Jeg mener også, at vi er helt
unikke, hvad det angår. Vi har 2 fjorde og 3 kyststrækninger. Hvilke andre kommuner har det? Men vi må ikke glemme, at
vi også har stærke fællesskaber og ildsjæle, og så har vi bosætningsmuligheder såvel i tæt by som på landet. Måske skal
vi være bedre til at fortælle omverdenen om disse goder. Vi er meget spændte på at præsentere vores arbejde for
Byrådet til midtvejskonferencen og høre de forskellige politiske fagudvalgs inputs til det videre arbejde. Oplægget fra
Hans Thor Andersen skal give yderligere inspiration til, hvad der skal til for at lykkes med at tiltrække nye beboere til
kommunen, fortæller udvalgets næstformand, Lars Jepsen (A).
Fakta om udvalget
Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 20. december 2017, at der skulle nedsættes et § 17.4-udvalg.
Udvalget, der fik navnet ”Udvalget for By og Land”, har til opgave at arbejde med bosætning og sammenhængskraften i
kommunen. Derudover skal udvalget bidrage til befolkningstilvækst samt skabe synlighed om udvalgets opgave blandt
befolkningen og erhvervslivet. Udvalget har fem medlemmer, der foruden formanden Hans Andersen (V) og næstformand
Lars Jepsen (S) består af Poul Erik Skov Christensen (S), Jørgen Bech (V) og Tobias Larsen Weische (DF, suppleant).

Udvalget for By og Land på besøg hos Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Foto Frederikssund Kommune.
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Tid til uddeling af idræts-, leder- og fritidspris
Det er snart tid til at uddele Idrætsprisen, Lederprisen og Fritidsprisen. Men inden da skal der indstilles kandidater til
priserne, og det kan du være med til.
Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg honorerer udøvere, trænere og ledere i kommunens mange
folkeoplysende foreninger ved at uddele en årlig idrætspris, lederpris og fritidspris samt et antal anerkendelser for
idrætspræstationer.
Alle - både klubber, foreninger og enkeltpersoner - kan indstille kandidater til de tre priser samt anerkendelser.
Prismodtagerne udpeges af Folkeoplysningsudvalget.
Læs mere om kriterierne for modtagelse af priser og indstil din kandidat til en af priserne.
Sidste frist for indstilling af kandidater til årets idræts-, leder- og fritidspris samt anerkendelser er den 12. januar 2020.
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Vinge Boulevard tager form
På marken i Vinge lige syd for S-togsbanen er anlægsarbejdet i fuld gang. *Dels arbejder Banedanmark med at etablere
Vinge Station, der skal stå klar i sommeren 2020, og dels er entreprenøren M.J. Eriksson i gang med at etalbere Vinge
Boulevard, der skal skabe adgang fra Frederikssundsvej til Vinge Station og det kommende statslige Fællesmagasin.
Vådt efterår drillede
Arbejdet forløber planmæssigt efter tidsplanen forsikrer projektchef Mads Ole Kruuse fra M.J. Eriksson, selvom det
usædvanligt våde efterår har drillet de store maskiner, der til tider har haft svært ved at stå fast på det mudrede underlag.
I alt arbejder 10-12 mand på Vinge Boulevard. Lige nu er det afvanding af vejen og de omkringliggende områder, der
bliver etableret. Området afvandes til det nye regnsvandsbassin, som Vejdirektoratet har etableret lige øst for
Frederikssundsvej ved det nye S-anlæg, der er en del af Fjordforbindelsen.

Området afvandes til det nye regnsvandsbassin (øverst til venstre i billedet), som Vejdirektoratet har etableret lige øst for
Frederikssundsvej ved det nye S-anlæg, der er en del af Fjordforbindelsen.

I den ene side af vejen lægges dræn, der skal føre regnvandet til bassinet i nærheden.
Genbrugsmaterialer
De store mængder grus, der skal bruges til at anlægge Vinge Boulevard er faktisk genbrug. For få måneder siden
dannede gruset nemlig bunden på den store byggeplads Vejdirektoratet havde for enden af Marbækvej i forbindelse med
etableringen af Kronprinsesse Marys Bro, og hvor den store indvielsesfest blev holdt. Byggepladsen lukkede efter
åbningen af broen og gruset er nu flyttet op i et ”bjerg” på marken ved Vinge, hvor det bruges som vejfyld.
Der er endnu en del arbejde tilbage inden Vinge Boulevard er færdig. Mads Ole Kruuse venter, at der bliver lagt asfalt på
vejen i løbet af foråret afhængigt af vinterens forløb. Både vejen og Vinge Station skal være klar til brug i løbet af
sommeren 2020.

Efter Vejdirektoratets byggeplads for enden af Marbækvej lukkede er gruset fra pladsen nu flyttet op i et ”bjerg” på
marken ved Vinge, hvor det bruges som vejfyld.
Fotos: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.
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Spar energi i boligen
I løbet af november og december 2019 har Frederikssund Kommune sammen med konsulenter fra SparEnergi.dk holdt
en række velbesøgte borgermøder. På møderne har flere hundrede borgere kunnet høre om forskellige
opvarmningsformer og om, hvordan man kan spare energi i sit fritidshus eller i sin bolig.
Herunder kan du finde de slides, der er blevet vist på de tre møder.
Møde 1:
Sig farvel til oliefyret - oplæg 1
Sig farvel til oliefyret - oplæg 2
Møde 2:
Spar energi i dit fritidshus
Møde 3:
Spar energi i boligen
Du kan også finde informationer på vores hjemmeside om udskiftning af oliefyr.
Du kan endvidere finde informationer om energibesparelser på SparEnergi.dk.
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Vigtigt at måle for Radon
Forskning har vist, at den radioaktive gasart Radon er sundhedsskadelig. Sundhedsstyrelsens skøn er, at Radon årligt er
medvirkende årsag til ca. 300 lungekræfttilfælde i Danmark.
Hvad er Radon?
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der trænger op fra undergrunden og ind i huse gennem de
utætheder, der er i gulvkonstruktioner, kældervægge og lignende. Gassen findes i alle huse, men der er store forskelle i
mængden af Radon fra landsdel til landsdel – og fra hus til hus.
Oplysningskampagne giver mere viden
Frederikssund Kommune støtter den kampagne, som Videnscenteret Bolius gennemfører på hjemmesiden
radonfrithjem.dk ved at udsende et brev til husejere i kommunen. Formålet med brevet og kampagnen er at oplyse
husejere om Radon og opfordre til, at man får målt koncentrationen af Radon i sit hjem.
De seneste fire år har 136 husstande i Frederikssund Kommune valgt at måle husets radonniveau via radonfrithjem.dk.
Data fra de målinger viser, at 64% af de målte huse havde mere Radon end det niveau, Sundhedsstyrelsen anbefaler
som vejledende grænseværdi.
Bygningsreglement kræver radonsikring
Siden 1998 har bygningsreglementet krævet, at nybyggede huse er radonsikrede. Nye tal fra Bolius’ kampagne viser
dog, at omkring 30% af alle målte huse bygget efter år 2000 har mere Radon, end myndighederne anbefaler.
Få mere at vide
På hjemmesiden radonfrithjem.dk er der samlet information om Radon, og om hvad du kan gøre ved det. Har du
spørgsmål eller kommentarer, er det også her fageksperter vil svare dig. Her kan du også finde vejledning om de ofte
enkle løsninger, der findes, hvis en måling viser et for højt radonniveau i huset.
Du kan også kontakte hotlinen hos radonfrithjem.dk på tlf.: 33 18 01 15 alle hverdage mellem kl. 08-18.
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Sidste år med julelegat
129 borgere kan glæde sig over at modtage en udbetaling fra årets julelegat. Det bliver sidste gang, at julelegatet bliver
uddelt.
Julelegatet, der egentlig hedder ’Frederikssund Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende’, er i de sidste 10 år blevet
uddelt til værdigt trængende, der har søgt om hjælp til at komme gennem julen. Kriterierne for at modtage julelegatet har

været afhængige af modtagerens indtægt, formue og antal hjemmeboende børn. De, der modtager julelegatet, får en
udbetaling, der afhænger af, hvor mange af kriterierne de opfylder.
Det er legatbestyrelsen, der har besluttet at opløse legatet. Det har de, fordi renteindtægterne på legatet, der bruges til de
administrative omkostninger samt til uddeling til værdigt trængende, efterhånden er blevet så lav, at det ikke længere
giver mening at fortsætte legatet. I 2017 var der 7000 kroner til uddeling og i 2018 var der kun 2000 kroner at fordele til
de mange ansøgere.
- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi må opløse julelegatet, men det giver ikke nogen mening, når der kun er 2000 kroner til
at dele ud til 100 ansøgere. I stedet kan vi i år frigive alle pengene på legatet og glæde de 129 familier, der har søgt i år
med lidt ekstra penge op til jul, siger Susanne Bettina Jørgensen, næstformand i legatbestyrelsen for Frederikssund
Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende.
Civilstyrelsen har tidligere i år godkendt opløsningen af legatet.
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Ny lovgivning
Pr. 1. januar 2020 træder den nye lovgivning om ”Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” i kraft.
Du kan læse mere om, hvad det betyder for dig og din situation her.
Såfremt du har spørgsmål bedes du kontakte din sagsbehandler/jobkonsulent i vores åbningstid på telefon 47 35 15 00.
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Kan dit hjem være alene juleaften?
Opfyld et juleønske med det samme: Fortæl dine naboer, hvor du holder jul og tænk over, hvordan du selv sikrer dit hjem,
inden du går hjemmefra. Så kan du bekymre dig mindre om ubudne gæster i julen.
Brug tænd og sluk-ure, bed naboens julegæster parkere i din indkørsel og lad ikke julegaverne ligge frit fremme. Selv i en
travl juletid er mange af de klassiske råd lige til at gå til, når det handler om at sikre dit hjem, inden du forlader det i
juletiden.
I Frederikssund Kommune vil vi gerne forebygge indbrud, og i vores samarbejde med Nordsjællands Politi tilbydes
grundejerforeninger i kommunen foredrag om netop sikring af sin bolig. Det kan du læse mere om på kommunens
hjemmeside.
Nabohjælp – nu som app
Et godt værktøj til at forebygge indbrud, der kan være i din lomme, er den nye app fra Nabohjælp. Med den kan naboer
hjælpes ad med at holde tyven væk.
- Selv om politiet gør alt, hvad de kan for at være på gaderne i julen, er der god grund til at være ekstra opmærksom i sit
lokalområde i dagene mellem jul og nytår. Du skal få det til at se ud som om, der er nogen hjemme. Aktive naboer er
øverst på tyvenes hadeliste. Så bank på hos naboen, ønsk god jul og aftal, hvordan I sammen passer på jeres område.
Samtidig kan I så aktivere det lokale nabohjælpernetværk via app’en, opfordrer Brian Grayston, vicepolitiinspektør og
chef for forebyggelse og nærhedscenteret i Nordsjælland.
Gode juletips!
Det Kriminalpræventive Råd har følgende gode råd til, hvordan du gør livet sværere for indbrudstyvene henover julen og
nytåret:
 Download og skift til den nye Nabohjælp-app
 Lad julegaverne ligge i bilens bagagerum og adskil gaverne og kvitteringerne
 Lad naboens julegæster parkere i din carport eller foran dit hus.
 Lad lyset og radioen tænde og slukke ved hjælp af et tænd-og-sluk-ur. Du skal ikke lade lyset være tændt
konstant - det afslører, at du ikke er hjemme
 Gør brug af LED-”stearinlys” i vindueskarme
 Få naboen til at tømme postkassen og fylde affald i din affaldsspand
 Hvis du bor i etageejendom, så få naboen til at lægge gulvmåtten ned, hvis der er blevet vasket trapper.
Med ønsket om en glædelig jul og et sikkert nytår
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Velkommen til 2020
Af borgmester John Schmidt Andersen.
Jeg glæder mig til det nye år. Det gør jeg, fordi jeg tror på, at det vil bringe alt muligt godt med sig. Vi har i Byrådet
arbejdet for at skabe de bedste forudsætninger for, at det nye år kan blive rigtig godt. I november vedtog vi et budget for
2020, som alle byrådets partier stod bag. Det er jeg glad for og ikke mindst stolt over.
Jeg håber og tror på, at borgerne kommer til at opleve, at budgettet for 2020 bringer en masse godt med sig. Som mange
andre kommuner oplever vi, at udgifterne på specialområdet samt ældreområdet stiger år for år, og i Frederikssund er vi
så heldige, at der også bliver flere små børn. For at imødekomme de stigende behov har vi løftet budgettet for 2020 med
71 millioner kroner. Dermed kan vi sikre velfærden og endda løfte den på visse områder.
Det kan vi, fordi kommunens økonomi er god. Kassebeholdningen stiger, selvom der er pres på udgifterne. Og når vi
kigger flere år frem, ser kassebeholdningen ud til fortsat at stige. Det er der god grund til at glæde sig over.
I det nye budget har vi haft særligt fokus på børnene. I 2020 indfører vi minimumsnormeringer, der sikrer flere voksne til
at passe vores børn. Vi kommer dermed på forkant af regeringens ambitioner, som frem til 2025 gradvist afsætter penge
til at kommunerne kan indføre normeringer med tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen.
Det er min ambition, at vi hele tiden skal udvikle vores kommune, og sørge for at det er attraktivt at bosætte sig her. Der
bliver bygget boliger mange steder i kommunen, og det tyder på, at mange har fået øjnene op for vores smukke del af
Nordsjælland. Og med en kommende bosætningsstrategi vil vi i Byrådet sætte endnu mere fokus på at tiltrække nye
borgere til kommunen.
Farvel til 2019
2019 har budt på mange gode oplevelser. Tydeligt i min erindring står åbningen af Kronprinsesse Marys Bro. Det var en
festdag, hvor 30.000 mennesker deltog, og hvor kronprinsessen selv kastede glans over indvielsen.
Det næste store vejprojekt, som vi er mange, der arbejder for, er Frederikssundmotorvejen. Jeg håber, at der i 2020

kommer en politisk aftale på plads på Christiansborg om, at denne motorvej skal leve op til sit navn og føre hele vejen til
Frederikssund. Med en motorvej, den nye fjordforbindelse og en ny station i Vinge bliver vi godt rustet til at tiltrække både
nye borgere og virksomheder til Frederikssund Kommune.
I 2019 indviede vi også Frederikssund Kommunes første nybyggede institution, Børnehuset Savannen i Skibby. Det er et
flot hus, der indbyder til både leg, udvikling og samvær. Og i 2020 vil arbejdet med et nyt børnehus i den sydlige del af
Frederikssund begynde. For med budget 2020 blev vi i Byrådet også enige om at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i
dagtilbuddene til at håndtere det stigende børnetal.
Der er altså mange gode grunde til at glæde sig til et nyt spændende år i Frederikssund Kommune. Jeg vil derfor ønske
jer alle et rigtig godt nytår.

