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Ældreprojekt 2007 - 2011, hvordan gik det?
- Vi står for noget der kan inspirere andre. Vi vil gerne frem i lyset med det.
- Vi vil gerne fortælle historier fra det virkelige liv til kollegaer, direktion, politikere og alle andre.
Således udtrykte personalet det, da Ældreprojektet nåede sin afslutning efter fire år. Personalet har oplevet at projektet
har åbnet op for større åbenhed, forståelse og samarbejde på tværs. At der er nu er et fælles træk i retningen af en bedre
pleje.
Ældreprojektet har siden 2007 sat gode solide spor i organisationen. - Når de gode tiltag nu i mål? spørger personalet?
Til det kan svares, at afdelingsledergruppen ser det som en vigtig opgave at medvirke til at der arbejdes videre med de
gode tiltag som projektet har genereret, og at fortsætte med at bruge den afprøvede model for kompetenceudvikling af
personalet.
- Der er sket meget i måden vi er sammen på, samarbejde og positiv indstilling har hjulpet os i besparelsestiden, udtaler
personalet.
Ældreprojektet har givet personalet en bevidsthed om kommunikationens betydning i et samarbejde, og skabt et
personalenetværk på tværs.
Projektet har givet ledelse og personale mulighed for sammen at italesætte et fælles fokus og vision, og at begynde det
udviklingsarbejde der skal styrke samarbejdet og indsatserne i forhold til borgerne i eget hjem og i plejebolig.
Projektet har levet et liv sammen med personalet. Orbicon, som har ydet konsulentbistanden til projektet, har i forløbet
været en integreret og anerkendt del af personalegruppen.
De første tre år var fokus teambuilding, korpsånd, trivsel og velvære og personalets egen sundhed. Personalet og lederne
oplevede efterfølgende en markant ændring i egen trivsel, og ikke mindst synes de ældre at trives godt.
Disse gode resultater foranledigede en fortsættelse at projektet i 2007, hvor fokus var kommunikation og samarbejde om
organisationens målsætninger og visioner.

Tværfaglige personalegrupper var sammen på temadag. Hele pleje, - kost og servicepersonalet fra Tolleruphøj var f.eks.
af sted på fælles temadag mens kollegaer fra andre distrikter eller plejecentre rykkede ind på de personaletomme
plejecentre og passede beboere, køkken og servicefunktioner de næste 24 timer.
Det tværgående blik, som vikarmodellen blev kaldt, blev en stor succes og gav anledning til mange refleksioner over egen
praksis.
- Afdelingen blev klargjort til at kunne modstå ethvert kontrolbesøg – god anledning til at få kigget egne procedurer
igennem, kommer hjem og ser egne arbejdsgange i nyt lys.
På temadagene mødte personalet de kollegaer, de samarbejdede med i hverdagen, men alligevel ikke kendte. Alle
personaler blev involveret i tværfaglige arbejdsgrupper.
- Der blev sået nogle frø på temadagen, som spirer nu.
Dette er blot nogle af de holdninger der kom til udtryk, da personalet skulle se tilbage på hvad projektet havde medført.
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Plan- og Agenda 21-strategi til offentlig debat
Frederikssund Byråd besluttede den 22. juni 2011 at offentliggøre et debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi 2011.
I strategien har Byrådet formuleret hvilken udvikling der ønskes for Frederikssund Kommune. Den beskriver de
overordnede visioner, strategier og mål for kommunens fysiske udvikling.
Strategien vil også danne grundlag for udarbejdelsen af en ny kommuneplan - Kommuneplan 2013.
Fokus på udvikling, landskab og bæredygtighed
Plan- og Agenda 21-strategi 2011 sætter fokus på værdierne udvikling, landskab og bæredygtighed. Visionen er at
Frederikssund Kommune skal være en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret del af Hovedstadsregionen.
Udviklingen i kommunen skal forholde sig til landskabet og til de levende bymiljøer der er kommunens særlige
kendemærke.
Strategien beskriver den ønskede udvikling inden for fem områder:
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By og bolig
Erhverv
Landskab
Klima og energi
Oplevelse og fritid
Se Plan- og Agenda 21 strategien
Se den offentlige bekendtgørelse
Vær med til at præge kommunens udvikling
Strategien er til offentlig debat i perioden den 5. juli 2011 til den 13. september 2011. Frederikssund Kommune vil gerne
høre borgeres, foreningers og erhvervslivets synspunkter på den overordnede udvikling i kommunen.
I debatperioden kan bemærkninger og forslag indsendes til kommunen. Desuden vil kommunen afholde et borgermøde
den 23. august 2011 på Frederikssund Gymnasium. Nærmere oplysninger om borgermødet vil blive annonceret i
august.
Efter debatperioden vil alle indkomne høringssvar blive behandlet, og Byrådet vil vurdere om strategien skal ændres.
Byrådets beslutning vil blive annonceret.
Bemærkninger sendes til planogudvikling@frederikssund.dk eller til
Frederikssund Kommune
Plan og Udvikling
Torvet 2
3600 Frederikssund
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Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 040 og tillæg nr. 006 til kommuneplanen
Byrådet godkendte den 22. juni 2011 lokalplan nr. 040 og kommuneplantillæg nr. 006 endeligt.
Planerne omfatter et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund.
Lokalplan og kommuneplantillæg gør det muligt at opstille en mobilmast på 33 m i området ved arboretet.
Lokalplanen giver også mulighed for at Kølholmskolen kan udbygges, hvis der bliver behov for det.
Se lokalplan nr. 040
Se kommuneplantillæg nr. 006
Se bekendtgørelsen af planerne
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Behovspasning i daginstitutionerne i uge 29 og 30
Der er i år fire daginstitutioner som holdes åbne for behovspasning af de 0-6-årige i uge 29 og 30. De fire institutioner er:
Slangerup
Daginstitutionen Kroghøj, Jordhøjvej 1, tlf. 30 69 59 60.
Frederikssund
Daginstitutionen Skuldshøj, Skuldsvej 12, tlf. 29 36 08 30.
Jægerspris
Naturinstitutionen Slotsgården, Slotsgården 1, tlf. 47 50 32 16.
Skibby
Daginstitutionen Skibbyssen, Selsøvej 16, tlf. 47 35 21 51.
Ved akut opstået behov for pasning kan man kontakte institutionerne.
Siden 2008 har institutionerne holdt sommerferielukket i ugerne 29 og 30.
Her ses udviklingen i antallet af børn som har haft brug for behovspasning i perioden:
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2008

2009

2010

2011

% af mulige
børn 2011

Jægerspris
Vuggestue
Børnehave

18 børn
24 børn

15 børn
40 børn

12 børn
26 børn

7 børn
25 børn

9,5%
11,6%

Skibby
Vuggestue
Børnehave

2 børn
17 børn

3 børn
25 børn

2 børn
30 børn

3 børn
26 børn

6,8%
14,1%

Frederikssund
Vuggestue
Børnehave

16 børn
32 børn

25 børn
33 børn

27 børn
47 børn

13 børn
22 børn

4,4%
3,8%

Slangerup
Vuggestue
Børnehave

12 børn
32 børn

14 børn
35 børn

9 børn
25 børn

7 børn
17 børn

10,3%
7%

I alt
Vuggestue
Børnehave

48 børn
105 børn

57 børn
110 børn

50 børn
128 børn

30 børn
90 børn

6,3%
7,4%

Delte stier på Roskildevej i Frederikssund
Frederikssund kommune går nu i gang med trafiksanering af Roskildevej.
Med gennemførelse af dette projekt vil cyklister kunne færdes trygt og sikkert på en sammenhængende sti forbindelse på
Roskildevej i retning væk fra Frederikssund centrum fra Nygade i nordvest og til Strandvangen i sydøst.
Beskrivelse af projektet
På strækningen mellem Frederikssund Station og Gl. Marbækvej indsnævres kørebanen fra ca. 10 meters bredde til 6,5
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meters bredde og der etableres en 2,0 meter bred parkeringslomme i den nordøstlige side af Roskildevej. I begge sider af
kørebanen etableres delte stier med en bredde på 3,0 meter.
På strækningen mellem Gl. Marbækvej og til Stagetornsvej indsnævres kørebanen fra ca. 8 meters bredde til 6,5 meters
bredde og i begge sider af kørebanen etableres delte stier med en bredde på 3,0 meter.
Køresporsbredden vil på hele strækningen være 3,25 meter, hvilket er i overensstemmelse med Vejreglernes krav til
køresporsbredder ved den gældende hastighed på strækningen, som er 50 km/time.
Indsnævringen af den nuværende køresporsbredde vil medvirke til at bilisterne fremover vil nedsætte hastigheden på
Roskildevej i forhold til i dag.
De delte stier adskilles fra kørebanen og parkeringslommer med granitkantsten. De delte stier udføres i asfalt og der
udlægges en 10 cm stribe til adskillelse af cykelsti‐ og fortovsdelen samt optegnes cykelsymboler til markering af
cyklistområdet. I udligningszonen fra bagkant fortov og til skel udlægges leret vejgrus.
Etableringen af delte stier hvor cykelsti arealet fysisk afgrænses fra kørebanen med en granitkantsten, medvirker til at
trafiksikkerheden øges for cyklister der færdes på Roskildevej.
Se længdeprofil
Se tværsnit 1
Se tværsnit 2
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VÆRKboksen
Fra lørdag den 2. juli 2011 kan børnefamilier gå på opdagelse på J.F. Willumsens Museum med
VÆRKboksen - museets nyskabende formidlingsaktivitet for børnefamilier.
VÆRKboksen er en slags tredimensionel, sansebaseret og interaktiv førstehjælpskasse til kunsten for
børnefamilier (børn 6-10 år), med forskellige redskaber og aktiviteter, der på en underholdende og
inspirerende måde lægger op til fællesoplevelser med kunsten for børn og voksne.
Mobil boks
VÆRKboksen er udformet som en folde-ud-kasse med hjul. Den er mobil, så børnefamilierne kan tage
boksen med rundt i museet og udforske og udfolde indholdet foran et udvalg af værker.
Bag låger og i skuffer, bag kighuller og i kasser gemmer der sig forskellige aktiviteter og opgaver, som børnene og deres
voksne skal prøve kræfter med. De kan bl.a. sætte duft eller lyde til et maleri, dreje lykkehjulet og finde på gode historier i
Historierouletten, bygge et relief af deres familie i modellervoks og med lup og lommelygte udforske farverne i Willumsens
malerier.
Skattejagt
VÆRKboksen guider børnefamilierne gennem seks af Willumsens værker. Rækkefølgen er vilkårlig
og bestemmes af den enkelte familie.
Navigeringen foregår via et klods-puslespil med fotografier af de anvendte kunstværker, som
brugerne skal samle undervejs. - Et skattejagtslignende plot, der skal motivere børnene til at gå på
jagt efter kunstværkerne i museet.
Styrker samværet
På udforskende og sanselig vis er VÆRKboksen et redskab til at sætte ord på den visuelle
kunstoplevelse.
Boksen styrker det familiære samvær omkring kunsten og lægger op til, at børn og voksne kan
inspirere og lære af hinanden i deres samtale om kunstværkerne.
Det er gratis at låne en VÆRKboks. Sygesikringsbevis eller 100 kr. afleveres som depositum.
VÆRKboksen er udviklet i et samarbejde mellem museumsinspektør Lisbeth Lund og designer Birte Dalsgaard. Projektet
er støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond.
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Lær at leve med kronisk sygdom
Bliv instruktør, og gør en forskel for andre

Vi har brug for dig!
I Frederikssund Kommune tilbyder vi kurset "Lær at leve med kronisk sygdom". Vi har nemlig brug for din hjælp som
frivillig instruktør.
Kurset er et tilbud til borgere med kroniske sygdomme på tværs af diagnoser. Formålet er at give deltagerne redskaber til
at håndtere de udfordringer, der opstår i hverdagen på bedst mulig vis, så de opnår en bedre livskvalitet.
Hvem kan blive instruktør?
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Kurset bygger på ligemandsprincippet, og derfor har vi brug for frivillige som vil være instruktører, der selv har en eller flere
kroniske sygdomme eller er pårørende.
Uddannelse af instruktører
Vi tilbyder dig en instruktør-uddannelse af 2 x 2 dage. Efter kurset er du klar til at undervise andre borgere med kronisk
sygdom.
Du skal have lyst til at være instruktør 1-2 gange om året på et kursus over 6 uger med én ugentlig mødegang på 2,5 time.
Hvis du vil vide mere eller gerne være instruktør, kan du ringe eller skrive til Louise Barkan Staal fra Sundhedsafdelingen
på LBAST@frederikssund.dk eller på 47 35 22 53.
Læs mere om at leve med kronisk sygdom på www.patientuddannelse.info
Vi vil gerne høre fra dig inden udgangen af august.
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Frederikssund klar til strandfest
Strandfest flyttet til området bag Stenhøjgård. Arrangør og kommune er meget tilfredse med den løsning.
Over 4.000 glade gæster har meldt deres ankomst til årets største strandfest på Sjælland. Nu er festen imidlertid flyttet til
et langt mere velegnet område hvor der er plads til gæsterne, og hvor der er bedre mulighed for at spille musik.
Festen begynder lørdag kl. 16 på området bag Stenhøjgård.
- Jeg har altid holdt mange fester, men har aldrig haft så mange gæster før,"siger Marc Winther Hansen, der er begejstret
for sin nye festplads.
- Selvom der ikke er sand skal vi nok få folk derop, siger Marc, som er imponeret over den opbakning og hjælp han har
fået fra Frederikssund Kommune.
Samtidig siger han at pladsen også er god, fordi den ligger tættere på S-togsstationen end stranden, og der er stisystem
hele vejen derud.
- Vi er i gang med at lave skilte der viser den rigtige vej, og vi vil også have et par folk der kan hjælpe festdeltagerne på
rette vej, lover han.
- Tidsmæssigt var det ikke muligt at aflyse festen - gæsterne er jo stort set allerede på vej, og derfor har vi nu i fællesskab
fundet det nye område til at holde festen, siger Ejvind Mortensen, direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik,
Frederikssund Kommune.
- Vi er alle glade for at de unge kan holde festen - det er et fint initiativ. Nu har vi også indledt et godt samarbejde omkring
planlægningen af både denne og kommende fester med Marc, og vi er enige om at området bag Stenhøjgård er langt
mere egnet - og nemmere for Marc og hans venner at rydde op på bagefter, siger han.
Området er kommunalt - og henligger som en eng med højt græs. Lørdag vil stedet dog være nyklippet.
- Vi vil gerne hjælpe de unge - også selvom det betyder at vi har haft ualmindelig travlt med at få alt til at falde på plads.
Der skal slås en masse græs, institutionerne og kolonihaverne i området skal informeres, men det skal nok lykkes, siger
Ejvind Mortensen.
Politiet har heller ingen indvendinger mod strandfesten:
- Kan vi ordensmæssigt få det til at køre lige som ved den fest Marc arrangerede i maj måned, er vi overordentligt godt
tilfredse, siger stationsleder Finn Andersen fra Nordsjællands Politi, Frederikssund.
Området bag Stenhøjgård er stort nok til at de fremmødte kan feste, men også til at de kan parkere evt. køretøjer på
området, og samtidig er det muligt at begrænse støjen fra festen ved at sætte scenen, så lyden vender mod marker og
skov.
Yderligere information
Arrangør: Marc Winther Hansen: 50 50 47 84
Frederikssund Kommune: Direktør Ejvind Mortensen: 23 63 50 89
Nordsjællands Politi, Frederikssund: Finn Andersen: 72 58 68 50
Kort over festpladsen:
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Lugtgener i sommervarmen?
Undgå at skraldet lugter, og at der kommer maddiker i det
Her i sommervarmen har mange husejere oplevet grim lugt fra skraldespandene - eller det der er værre. Lykkes det for
ekempel spyfluen at lægge æg i madrester i spandene, så kan der i løbet af få dage komme maddiker i affaldet.
Ved at pakke madrester og andet let fordærveligt affald ind i plastposer, kan man undgå både den grimme lugt og
maddikerne.
Lugt af kød og fisk kan tiltrække spyfluer på lang afstand. Spyflue-hunnerne lægger æg (også kaldet spy)
på døde dyr, kød, fisk og andet let fordærveligt affald.
Æggene klækker allerede efter cirka et døgn, og larverne (maddikkerne) kravler rundt og æder af
affaldet. De kravler måske ud af spanden på jagt efter mere føde.
Det er derfor vigtigt at pakke madaffald ind i tætte affaldsposer inden det smides i skraldespanden. Det
gælder også den emballage med rester af mad i som smides i spanden med restaffald.
Affaldsposerne fra køkkenet skal altså bæres ud før de er så fyldte at man ikke kan slå en tæt knude på
dem.
Plastposer i bioaffald?
Der er ikke problemer med plastposerne i bioaffaldet. De bliver sorteret fra før den videre behandling.
Bioaffaldet køres i første omgang til en opsamlingsplads ved Strandvangen i Frederikssund (det gamle AFAV). Her
kommer affaldet gennem en poseopsprætter, og derefter en tromle der sorterer plastposerne og eventuelle andre
uønskede ting fra affaldet.
Herefter køres bioaffaldet til et forgasnings- og komposteringsanlæg ved Holbæk, hvor affaldet omdannes til biogas og
gødning.
Rengøring af skraldespandene
Skraldespandene til bioaffald og restaffald kræver et minimum af rengøring, hvis fordærveligt og 'beskidt' affald emballeres
så det ikke sviner nede i spanden.
I givet fald kan man vaske spandene med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.
Er man uheldig at få et 'angreb' af maddiker, skal man vide at de i sig selv ikke er farlige. Eventuelt kan man tage en
plastpose på hånden og putte larverne i en plastpose og smide dem i skraldespanden - med knude på posen !
Brug aldrig sprøjtegift.

2011 7

11 Flere fester kræver kommunal tilladelse
En efterfølger til lørdagens "strandfest" i Frederikssund kan ikke gennemføres uden kommunens tilladelse.
Lørdag den 9. juli 2011 afholdt unge mennesker en stor fest i Frederikssund.
Oprindeligt var festen planlagt som en mere eller mindre uofficiel sammenkomst, men efterhånden som det forventede
deltagerantal voksede, valgte Frederikssund Kommune og Frederikssund Politi i enighed at samarbejde med arrangørerne
om at afvikle festen under så ordnede forhold som muligt.
Alternativet var at festen var blevet gennemført uden kommunens eller politiets medvirken.
Forud for festen havde arrangørerne da også gjort et meget stort stykke arbejde for at sikre at festen kom til at forløbe
godt, og kommunen har derfor ikke grundlag for at kritisere arrangørerne. Men desværre var det store forarbejde ikke
tilstrækkeligt til at forhindre uheldige episoder, bl.a. var der under festen slagsmål, og nogle af de unge festdeltagere
indtog stoffer.
Efterfølgende har kommunen konstateret at arrangørerne bag festen allerede har annonceret en ny fest til august. Mens
der ved den netop afholdte fest ikke blev opkrævet entré, og ikke foregik salg, planlægger arrangørerne nu at opkræve
entré.
Om et arrangement kræver kommunal tilladelse afhænger bl.a. af om der opkræves entré, om der foregår udskænkning
og af scenens størrelse.
Der er for kommunen ingen tvivl om at den fest der nu er annonceret kræver kommunal tilladelse, såfremt den skal holdes
på et kommunalt areal. Dette har kommunen meddelt arrangørerne, og samtidig oplyst dem om at det ikke er muligt at
behandle en ansøgning så hurtigt at en ny fest kan holdes til august.
Ved behandlingen af en ansøgning om at benytte et kommunalt areal til en ny fest, vil kommunen have mulighed for at
stille krav til bl.a. festpladsens indretning og indhegning, anvendelse af professionelle vagter og hvor høj musik der må
spilles.
En evt. ansøgning vil blive vurderet i samarbejde med politiet, og Frederikssund Kommune vil ved behandlingen af en evt.
konkret ansøgning tage stilling til om den ansøgte placering er velegnet.
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12 Midlertidig ophalerrampe i Strandparken
Frederikssund Kommune er i øjeblikket i gang med at anlægge en midlertidig ophalerrampe i Strandparken i Sydbyen.
Ophalerrampen er 15 meter lang, og består af fem jernbetonfliser med en bredde på tre meter, samt en kørevej på 20
meter der forbinder ophalerrampen med den eksisterende vendeplads.
Anlægsarbejdet er under udførelse og forventes afsluttet snarest.
Projektet er udarbejdet af Rådgivende Ingeniørfirma Andersen og Grønlund ApS, Viby Sjælland og entreprenøren er
Søren Kristiansen A/S, Asnæs.
De fem jernbetonfliser kan indgå i et permanent projekt for en ny mole og ophalerrampe, som forventes anlagt i løbet af
2012.
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Ophalerrampen kan anvendes af alle der ønsker at sætte en båd i vandet.
Der kan køres ned til vendepladsen, og ophalerrampen, hvorfra søsætning af både kan foregå.
På den udvidede parkeringsplads ved enden af Østersvej kan der parkeres mens man er ude at sejle.
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13 Krybber kryber i tørvejr
Et stort ønske genenm flere år bliver endelig opfyldt, når Daginstitutionen Mariendal i Frederikssund inden for ganske kort
tid kan tage sit nye krybberum i brug.
Institutionen blev indviet den 1. februar 1993, og har i alle år været normeret til 20 vuggestuebørn, men vores krybbe rum
har kun kunne rumme arbejdsplads om ni krybber, fortæller Mariendals leder, Bente Nielsen.
- Vi har derfor i 18 år kørt halvdelen af vores krybber ud under halvtaget ved indgangen. En anstrengende og
tidskrævende opgave både fysisk og planlægningsmæssigt. Krybberne skal nemlig være ude inden de første små skal
sove, og inde igen medens der er personale til det - og lys til det om vinteren.
Dette, kombineret med blandt andet dårlig plads til at gøre børnene klar til at komme ud og sove, har medvirket til at
personalet i Mariendal længe har ønsket at få forbedret forholdene.

Håndværkere i gang med taget på det nye krybberum.
Nyt rum næsten færdigt
Derfor glæder såvel de ansatte som forældre og børn sig da også til at det nye krybberum bliver færdigt.
- Det vil betyde at vi kan gå direkte fra puslebordet til at blive soveklar, og det vil også give mulighed for at børnene kan
sidde på et varmt gulv og hjælpe med af- og påklædning selv. Det mener vi er vigtigt, da vi prioriterer at vores børn er så
meget med i processen omkring deres egen person som muligt, siger Bente Nielsen.
Det nye rum betyder altså at der bliver plads til alle de sovende børn i et rum - og der bliver også plads til at arbejde rundt
om krybberne. Men at krybberne fremover kommer til at stå tørt og godt er ikke ensbetydende med at de sovende børn
bliver snydt for den friske luft. I det nye rum vil der nemlig stadig være masser af frisk luft, og der vil være tilpas køligt også om sommeren. Så ifølge Bente Nielsen får børnene stadig lidt af oplevelsen af at sove ude - men uden generne af
regn, rusk og for megen direkte sol.
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Leder Bente Nielsen (tv) drøfter byggeplanerne med én af håndværkerne inde i det nye krybberum.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 7

15 Bycirklens kommuner hjælper bæredygtigt byggeri på vej i Kina
Bycirklens kinesiske samarbejdskommune, Wuxi, står for at skulle etablere en hel ny millionbydel, der nu også kommer til
at rumme bæredygtigt dansk byggeri.
Dette sikrer en netop underskrevet aftale, der blev indgået da den danske ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen, for
nylig besøgte Wuxi.
En bydel med bæredygtigt dansk byggeri har stået højt på kinesernes ønskeliste siden Wuxis viceborgmester, Fang Wei,
første gang besøgte lavenergi bydelen, Stenløse Syd, i Bycirklen.
- Wuxis Viceborgmester var helt klart meget imponeret over Stenløse Syd, og blev inspireret til at der kunne opføres
lignende dansk byggeri i Wuxi, siger Egedals borgmester og formand i Bycirklen, Willy R. Eliasen.
Siden viceborgmesterens besøg i 2008 har flere delegationer fra Wuxi besøgt Bycirklen for at høre mere om bæredygtige
boliger og offentligt byggeri. Bycirklens tre borgmestre har herefter løbende haft drøftelser med Wuxis borgmestre omkring
mulighederne for at etablere en såkaldt 'Danish Eco-City' i Wuxi.
Med den netop indgåede aftale er første skridt nu taget mod opførelsen af bæredygtigt dansk byggeri i Wuxi.
Det danske Generalkonsulat i Shanghai og Danmarks Teknologiske Institut står i spidsen for en forretningsplan, der skal
etablere et dansk bygge konsortium, der i første omgang vil opføre et demonstrationsbyggeri og kontorbyggeri efter dansk
lavenergi og bæredygtige byggestandarder.
Senere er der forventninger til at større områder i bydelen kan blive bygget af danske virksomheder førende indenfor
lavenergi og bæredygtigt byggeteknik.
- Med Kinas nye 5 årsplan er der stor fokus på miljøet, og de kinesiske kommuner er parat til at bruge penge på at blive
grønne og miljørigtige. Wuxi har via deres samarbejde med Bycirklen set hvad Danmark kan og står for indenfor lavenergi
bebyggelse, og Wuxi ved at disse kvalitetsmæssige standarder vil kunne fremme deres miljø- og klimamål, forklarer Franz
Gammelgaard-Schmidt, Handelskonsul, Generalkonsulatet i Shanghai.
De tre borgmestre i Bycirklen glæder sig over at dette er endnu et område, hvor relationen til deres kinesiske
samarbejdspart åbner døre for dansk erhvervsliv og institutioner.
Læs mere om aftalen og samarbejdet med Wuxi på www.bycirklen.com
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22 Fra barn til voksen
Den 22. september 2011 holder Familieafdelingen, Jobcentret, Social Service og Ungdomsuddannelsescentret i
fællesskab et møde for forældre til børn og unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Mødet handler om
overgangen fra barn til voksen.
Ved mødet vil der blandt andet blive talt om hvordan kommunen støtter den unge og forældrene omkring overgangen fra
barn til voksen, og om hvilke muligheder der er for støtte fra det 18. år.
Emnerne vil blandt andet omfatte:

Planlægning af overgangen.

Hvad skal den unge leve af?

Arbejde/uddannelse.

Hvor skal den unge bo?

Hvad skal den unge lave i sin fritid?

Hvem skal hjælpe den unge?
Tilmelding til mødet
Det er nødvendigt at tilmelde sig mødet, der finder sted den 22. september 2011 fra kl. 15.30 til 17.30 i Kulturhuset
Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Tilmeldingsfrist den 2. september 2011.
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22 Sommerdagskole
I uge 30 udbyder Undervisningscenter Frederikssund sommerdagskole i centerets lokaler på Kilde Allé 9 i
Frederikssund. Undervisningscentret er et tilbud om hensyntagende specialundervisning målrettet brugere af
socialpsykiatrien.
Stor interesse
Sommeren kan for nogle føles som en utrolig lang periode, hvor der ikke er mulighed for at komme til undervisning, eller
blot være sammen med andre om en spændende aktivitet. Derfor besluttede medarbejderne på Undervisningscenteret i
samarbejde med to medarbejdere fra Klintegården, og den lokale kunstner Holger Nielsen, at arrangere en

7

sommerdagskole
- Der har været vældig stor interesse for at deltage på Sommerdagskolen, men da der maksimalt kan være 12 elever har
vi desværre måtte oprette venteliste, fortæller specialkonsulent i Dag- og døgnafdelingen, Lisbeth Holmgaard.
Sommerdagskolen tilbyder undervisning i glasformning, porcelænsmaling samt akrylmaling.
På bedste højskolemaner bliver hver dag indledt med en morgensamling, hvor socialchef Peer Huniche om tirsdagen har
lovet af forestå denne.
Afsluttes med fernisering
Ugen afsluttes fredag den 29. juli med en fernisering fra kl. 14.00 - 15.00, hvor såvel ugens produktion som udvalgte
værker af Holger Nielsen udstilles. Ferniseringen åbnes af byrådsmedlem Susan Stauersbøl.
Fredag aften holdes der festmiddag for de deltagende elever og lærere.
2011 7

29 Manglende betaling af ejendomsskat
Har du modtaget en servicemeddelelse fra os om manglende betaling af anden rate af din ejendomsskat, og har du betalt
rettidigt, så kan det skyldes at du har fået anvendt læselinjen/indbetalingskortet til betaling af første rate igen.
Er det tilfældet er din betaling gået på vores fejlliste.
Ejendomsskattekontoret er opmærksomme på problemet, og er i fuld gang med at gennemgå fejllisterne for at sørge for at
registrere indbetalingerne korrekt. Samtidig vil vi slette de renter vi har tilskrevet din ejendomsskattekonto.
Du skal derfor ikke foretage dig yderligere.
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Fælles front mod unødvendige indlæggelser
I et tværgående samarbejde sættes fokus på nogle af de årsager og sygdomme, der oftest er i spil, når borgere bliver
indlagt.
Frederikssund Kommune deltager i et tværgående projekt, der skal forebygge unødvendige indlæggelser. Målgruppen er
borgere, der ved indlæggelsen eller i forbindelse med udskrivelsen er visiteret til kommunale ydelser.
Et af tiltagene er at sætte fokus på de seks diagnoser, der hyppigst er årsag til indlæggelser og genindlæggelser. Det
drejer sig om lungebetændelse, dehydrering, KOL, urinvejsinfektion, forstoppelse og knoglebrud som følge af fald.
80 indlæggelser gennemgået
Omkring 80 indlæggelser og genindlæggelser, der alle skyldtes en af de nævnte diagnoser, er gennemgået for finde ud af,
hvad der egentlig skete. Fagpersoner fra hospital, kommune og praksissektor, som havde været tæt på den enkelte
historie, deltog i gennemgangen og vurderede, om der kunne have være taget initiativer, som kunne have forhindret
indlæggelsen
Bagefter var en større forsamling af fagpersoner fra kommunerne, hospitaler og praksissektoren inviteret til at drøfte nogle
af de typiske situationer og indlæggelser.
Afsæt i Sundhedaftalen for 2011-2014
Resultatet er en indgående viden om, hvad der sker i forbindelse med indlæggelserne. Denne viden vil blive brugt til at
beskrive en række tiltag, der kan være med til at forbedre situationen. Tiltagene skal afprøves hen over sommeren og
efteråret, og på baggrund af erfaringerne vil de enten blive forkastet eller justeret og sat i drift.
Projektet tager afsæt i Sundhedsaftalen 2011-2014, og finansieres blandt andet af et tilskud på godt en million kroner fra
Forebyggelsespuljen 2010.
Der er nedsat en fælles projektgruppe, og deltagere er de fem kommuner Frederikssund, Allerød, Gribskov, Halsnæs og
Hillerød, repræsentanter for de praktiserende læger og hospitalerne i Frederikssund og Hillerød.
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Sommerfest på Marbæk Strand
Sommerferien slutter med to herlige festdage for de unge klubmedlemmer og ungdomsskole-elever i Frederikssund
Kommune. Et par dage med grin, masser af oplevelser og nye venskaber for de 240 deltagere.
I år er der flere nye spændende aktiviteter ved Sommer og Sjov-festen: Dykning, zumba og bungee-run.
Nærmest vægtløs
Highjumperen er et fast indslag, og stærkt populær. Lige fra festen går i gang er der lang kø til "spring-maskinen", hvor
ungerne kan hoppe op og ned og lave saltomortaler i luften.
Niclas fra Klub Mix får et par tip af instruktøren, og pludselig drøner den 12-årige rundt i luften - først baglæns og efter lidt
tøven også forlæns. Det er tydeligt for alle på jorden, at det er sjovt at hænge deroppe i fire meters højde. Smilet er bredt.

Ved vandet er der fart på - der bades, dykkes, og hygges i sandet. Kajakker, surfboards og sejljoller ligge endnu stille men det er kun et spørgsmål om tid, og hvornår borgmesteren er færdig med at tale, så kommer der også gang i dem. Så
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begynder festen nemlig for alvor.
Officiel åbning
Frederikssunds borgmester Ole Find Jensen er manden, der skal åbne festdagene officielt. Han bliver derfor straks iklædt
en officiel trøje, da han møder frem.
Talen er klart en af dem, der er sjov at holde. Tilskuerne er glade børn, og talen handler om sjov og ballade. Altså bortset
fra det med trøjen. Lige inden talen holdes, bliver ungerne nemlig instrueret om, at alle voksne i smarte grønne trøjer er
dem, der hjælper med alt fra at svare på spørgsmål til at lære børnene at surfe.
- Jeg vil altså bare lige sige til jer alle, at jeg kan nok ikke hjælpe jer lige så godt som de andre i de samme trøjer, siger
han med et smil til ungerne.

Der ud over havde han kun ros til alle parter - vejret, der viste sig fra sin skønneste side med sommer og sol, ungerne,
som han opfordrede til at prøve alle de skægge aktiviteter på pladsen og de voksne medarbejdere fra både klubber og
ungdomsskole, som virkelig lagde kræfter i, at børnene får et par sjove dage.
Dykker på prøve
Dykker-aktiviteten er netop sådan et område, der kræver noget af både børn og voksne.
Mange af de omkring 40 børn, der får lov til at få et prøvedyk, skal kaste sig ud i en helt ny og ukendt verden - og det kan
nok gibbe i én, første gang man skal suge luften ind - under vandet.
For de voksne har det været hårdt arbejde op til Sommer og Sjov - mange Klub Zonen-medarbejdere og flere af de unge
medlemmer har nemlig brugt vinteren på at tage et dykkercertifikat, så de kan assistere børnene på deres første tur under
havet.
- Nu kan de så give børnene en helt eksklusiv oplevelse. Mange af dem vil huske det resten af deres liv, at de har fået
sådan et prøvedyk her i dag. Og hvornår vil de nogensinde igen opleve at have sin egen instruktør med? En elev - en
instruktør, siger Nina Wittendorf Pedersen, fællesklubleder.
Nede på stranden dukker en våd dykkerinstruktør op. Til alt held har han en god dragt på, så han ikke bliver kold, selvom
han ligger i vandet i timer. Ulrich Mehr er til daglig afdelingsleder for Ungdomsskolens afdeling i Jægerspris, men han er
også manden bag dykker-undervisningen.
- Børnene er super seje, der er ikke noget bøvl og de er rigtig gode til at nyde oplevelsen, fortæller han om de børn, der
for første gang har fået svømmefødder og dykkermaske på.
Instruktørerne tager børnene med ned på ca. 2,5 meters dybde, og dykket var mellem ti minutter og et kvarter.
Børnene skal være mindst ti år for at komme med ud på dybt vand. Og håbet er, at de får smag for det våde element, og
vælger at gå til dykning på Ungdomsskolen, når de bliver gamle nok.
Almindelig badning ok
Ikke alle børn har lydt til at dykke - og det er fint nok, der er også mange, der bader på gammeldags maner. For eksempel
Kaya fra Klub 107, der ligger og nyder livet i det lave lune vand sammen med en veninde.
Længere ude er der gang i en helt gruppe unge, der synes, at det sjoveste er at oversprøjte én af de voksne.
Flere sjove aktiviteter
Inde på land er der flere nyheder på årets Sommer og Sjov-program. Zumba - den nye dansegymnastik kræver høj musik
og gode muskler. Det er vist mest noget for pigerne.
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Men bungee-run er for både piger og drenge. Det kan mest forklares som en hoppeborg med to løbebaner. Børnene skal
kæmpe mod hinanden for at se, hvem der først når forkanten af løbebanen - og det kunne være supernemt, hvis de altså
ikke var blevet bundet fast til bagvæggen med en tyk elastik. Børnene kæmper sig frem, og må holde fast hele tiden smutter fingrene eller fodfæstet drøner de kæmpende bagud i rasende fart.
12-årige Amanda fra Klub Mix kæmper indædt for at komme fremad, men hver gang hun næsten er der, får elastikken
overtaget, og hun suser henover den bløde bund.
- Det var både sjovt og hårdt, siger hun. Især hårdt, siger hun ved nærmere eftertanke, fordi hun synes, elastikken trak så
meget, at hun faldt baglæns.

God præsentér-bakke
- Konceptet her er genialt for os i Ungdomsskolen, fordi vi kan komme og præsentere mange af vores aktiviteter, siger
Jacob Jørgensen, afdelingsleder i Ungdomsskolen. Han er derfor ikke ked af, at langt hovedparten af de unge er fra
klubberne i kommunen.
- Børnene lærer os at kende her, og så bliver det meget mere naturligt for dem at melde sig i Ungdomsskole, når de
kommer i syvende.
Venskaber bliver der også indgået på kryds og tværs - både blandt børnene og de voksne. Fællesklubleder Nina
Wittendorf Pedersen bemærker at der sendes rigtig mange sms'er mellem deltagerne - også efter Sommer og Sjov, fordi
der er etableret så mange nye venskaber i løbet af de to dage, festen står på. Og hun glæder sig over, at det foregår i
klubregi - for som hun siger, hvis de unge keder sig og ikke finder venner i kommunen, forlader de den jo.
De voksne lærer også hinanden bedre at kende - og det er også en fordel, understreger hun, for det nedbryder klart de
barrierer, der ellers normalt er mellem arbejdspladserne. Cirka 40 voksne passer på børnene og sørger for at de har to
herlige dage på Marbæk Strand.
Foto: Kenneth Jensen.
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Festival med nyt koncept
I dag tager Frederikssund Festival hul på sin 29. sæson på Kalvøen i Frederikssund. Efter et sløjt år sidste
år er programsammensætningen blevet revurderet, så arrangørerne er ikke i tvivl om der bliver større
rykind i år.
2010 et sløjt år
Programmet i år er da også kraftigt fornyet i forhold til tidligere år. Det skyldes at sidste års festival tiltrak
alt for få betalende gæster. Noget der ifølge festivalens formand, Torben Nielsen, skyldtes flere ting.
- Den væsentligste var, at vi i 2009 begik den fejl at fjerne stolene fra lørdag aftens koncerter for at få
plads til flere tilskuere, fortæller han. Det gjorde mange af stamgæsterne utilfredse, så de blev væk 2010. Derfor faldt
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forsalget af partoutkort med 2/3.
Af andre årsager nævner Torben Nielsen sammensætningen af programmet, og så ikke mindst, at man de tidligere år har
brugt en del penge på den gratis, udendørs underholdning. Den krævede sidste år, at festivalen skulle sælge 300 øl i
timen under de udendørs koncerter, for det løb rundt. Og det kan ikke lade sig gøre.
Kun danske kunstnere
Men det er historie. Folkene bag festivalen har taget ved lære, og i år er der stole til alle ved de indendørs koncerter i
Valhal. Samtidig satses der i år på større navne end sidste år, og de er alle danske.
Programmet byder torsdag aften på Søs Fenger og Thomas Ring i Valhal hhv. kl. 19.30 og 22.30. Fredag er
hovednavnene Sing Sing Sing kl. 19.30 og Die Herren kl. 21.45. Endelig bydes der lørdag på Fallulah kl. 20.00 og Lis
Sørensen kl. 22.00.
Med programmet i år gør festval-arrangørerne endeligt op med visesangen, som jo ellers var dét det hele startede med for
29 år siden. Målgruppen er nu et yngre publikum, som vil høre popmusik.
Og det er ifølge Torben Nielsen også en naturlig udvikling, hvis festivalen skal overleve.
- De gamle, trofaste festivalgæster er begyndt at falde fra, og de unge som kommer til har en anden musiksmag, siger
han.
Udendørs koncerter gratis i mere end én forstand
De gratis udendørs koncerter er der ikke pillet ved, trods det nye koncept. Men de er ikke længere kun gratis for publikum
at overvære.
Festivalen har nemlig i år for første gang valgt kun at entrere med bands som vil optræde gratis. Dermed lægger man sig
lidt op ad den model Hornstock Festival i Skibby kører efter. Og selv om man skulle tro det så var svært at lokke nogen
kunstnere til at spille, så har det vist sig ikke at være tilfældet.
Faktisk har det vist sig at rigtig mange kunstnere gerne vil spille og synge på Frederikssund Festival - simpelt hen fordi
festivalen har et godt ry, og fordi det er god reklame for kunstnerne at være med. Det kaster andre, betalte job af sig.
Så Torben Nielsen er yderst fortrøstningsfuld i forhold til publikumstilstrømningen i år, og tvivler ikke på Frederikssund
Festival er her mange år fremover.

Palle Pirat på vikingescenen på Kalvøen.
Også for de barnlige sjæle
Alle de mange ændringer til trods, så er der et punkt på festivalens program, som der ikke bliver rokket ved: Den store
børnekoncert på Vikingescenen.
Koncerten har alle årene været sponsoreret af Danske Bank, og i år var det Palle Pirat som optrådte for op imod 1.400
tilskuere i strålende solskin.

Nogle af tilskuerne vovede sig helt tæt på scenen.
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Andre børn dansede lidt mere på afstand.
Der var gratis adgang til koncerten, men havde man hentet en billet i Danske Bank på forhånd, så vankede der en juice og
en slikpose på vej ud igen.
På spørgsmålet om, om ikke netop flere indslag for de mindste kunne være en vej til at tiltrække endnu flere festivalgæster
hen over weekenden er Torben Nielsen dog afvisende.
Der vil han, og resten af arrangørerne bag festivalen, alligevel holde fast i traditionen med at Frederikssund Festival først
og fremmest er for det voksne publikum uden børn, og at koncerterne ligger sidst på eftermiddagen og om aftenen i og
omkring Valhal.
Så nok sker der nye ting - men der er også ting som består uændret.
Billetter
Du kan købe billetter til Frederikssund Festival enten via Billetlugen, i landets Fona-butikker og i Thinghøjs Boghandel på
Gågaden i Frederikssund.
Billetter kan naturligvis også købes på festivalpladsen, og ved indgangen til Valhal om aftenen.
Billet til en enkelt aften koster kr. 280,- for de to koncerter i Valhal.
Et partoutkort til alle tre dage koster kr. 665,-.
Læs mere om festivalen på www.frederikssund-festival.dk.
Foto: Kenneth Jensen.
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Sensommerudstilling i Kulturhuset Elværket
Anden halvdel af udstilingsåret i Kulturhuset Elværket starter med Jette Buchanan.
Jette Buchanan er født i 1947, og opvokset i Egernsund ved Flensborg fjord. Siden 1967 har hun boet i Århus hvor hun
også er læreruddannet i 1970.
Jette Buchanan fortæller at hun siden 2006 i maleriet udelukkende har beskæftiget sig med akryl på
lærred. Billederne er ikke naturalistiske, men der dukker ofte fugle og menneskelignende figurer ud
af hendes univers af former og farver.
Lyrikken fylder imidelrtid lige så meget i hendes liv som maleriet gør.
- Jeg har udgivet lærerbøger til folkeskolen med udgangspunkt i mine sange. I sangteksterne maler
jeg egne ordbilleder, i maleriet forsøger jeg derimod at fortælle en historie, som jeg håber beskueren
får lyst til at digte med på.
Udstillingen i Kulturhuset Elværket er Jette Buchanan's første separate udstilling.
Åbningstider og fernisering
Udstillingen kan ses fra 12. august frem til 30. september i huset normale åbningstid mellem 11 og 16 på hverdage, og ved
arrangementer. Der er fernisering fredag den 12. august mellem 14.30 og 17 og alle er velkomne!

15 Borgermøde om Plan- og Agenda 21-strategi
Byrådets debatoplæg til en strategi for kommunens fysiske udvikling er netop
nu i høring.
Frederikssund Kommune inviterer til borgermøde om strategien. Her vil der
være mulighed for at debattere strategien direkte med politikere.
Det foregår:
Tirsdag den 23. august 2011 kl. 19 - 21
på Frederikssund Gymnasium
Program for borgermødet:

Borgmesteren byder velkommen

Oplæg om de overordnede linjer i strategien

Spørgsmål og debat

Afslutning
Strategien beskriver de overordnede visioner og mål for kommunens udvikling.
Strategien vil danne grundlaget for den næste kommuneplanrevision Kommuneplan 2013.
Høringsfristen slutter den 13. september 2011.
15 Miljøstyrelsen offentliggør kommuneplantillæg og VVM for Haldor Topsøe
Miljøstyrelsen har offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-
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redegørelse) for en ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S på Linderupvej 2 i Frederikssund.
Baggrunden for planforslaget er at Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere en ny produktion til fremstilling af mellemvarer til
katalysatorer.
Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen
som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring.
I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af
planens gennemførelse og rimelige alternativer.
Sammen med VVM-redegørelsen er der også offentliggjort et udkast til en miljøgodkendelse.
Materialet kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til Miljøstyrelsen, som også kan give
yderligere oplysninger om projektet.
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, miljøgodkendelse og miljørapport skal sendes til Miljøstyrelsen frem til
den 27. september 2011.
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21 FrederiksSUNDs Udviklingspulje
Starthjælp til sunde ideer
Har du en god ide til et initiativ som kan gavne sundheden for målgrupper, som der ellers ikke findes tilbud til, så har du
muligheden for at få økonomisk støtte til at igangsætte initiativet.
Frederikssund Kommune ønsker at sundhed skal være for alle – også de grupper, som ikke normalt bare møder op i
fodboldklubben.
Derfor udbyder vi nu en pulje på samlet 50.000kr. til at starte initiativer for særlige målgrupper, som har brug for nogle
anderledes tilbud end der findes i forvejen. Hele eller dele af puljen kan ansøges.
Initiativer som er mulige at fortsætte efter det økonomiske tilskud ophører, vil bliver prioriteret.
Midlerne kan søges af såvel institutioner, foreninger og individer (forudsat at midlerne ikke søges til egen vinding).
Så har du/I en idé til et initiativ der mangler i Frederikssund Kommune, så skriv en ansøgning til sundhedsafdelingen.
Du kan også få materialet ved at kontakte Sundhedskoordinator Louise Barkan Staal på telefon 47 35 22 53 eller
lbast@frederikssund.dk
Ansøgningsfristen er 16. september.
Der en behandlingstid på tre uger, hvorefter alle ansøgere vil få besked om deres ansøgning er blevet imødekommet.
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19 Idræts- & kulturfestival på Kalvøen
Torsdag den 25. august 2011 afholder Idrætsforeningen TEAM2010 - i samarbejde med Frederikssund Kommune Idræts- & kulturfestival.
Festivalen har deltagelse af personer med udviklingshandicap, personaler og pårørende.
150 personer har tilmeldt sig arrangementet.
Åbning
Festivalen bliver åbnet kl. 10.00 af TEAM2010's formand, Peter Kyster, samt formand for Social- Ældre- og
Sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning.
Peter Kyster har lovet et spektakulært indslag ved åbningen.
Mange aktiviteter
Dagens program indeholder, udover et væld af idrætsaktiviteter, mulighed for at male samt lave en kæmpe
blomsterdekoration i kulturteltet..
Idrætsaktiviteterne er opdelt i konkurrence discipliner hvor der bliver kæmpet om medaljer, samt prøvediscipliner hvor
deltagerne har mulighed for at prøve en aktivitet uden at bekymre sig om præstationen.
Alle er meget velkomne til at kigge forbi i løbet af dagen. Idrætsaktiviteterne er naturligvis forbeholdt de betalende
deltagere, men der er stadig mulighed for at opleve den gode stemning.
Kl. 16.30 vil dagens medaljevindere blive hyldet ved en ceremoni foran Valhalla. Se program for Idræts- og
kulturfestivalen.
Festaften
Efter dagens idrætslige og kulturelle udfoldelser samles deltagerne til en festaften i Valhalla. Aftenens underholdning
sørger taflet for.
Efterfølgende vil musik for en ti'er fra Akucenter Ejegod levere festmusik for deltagerne..
Festivalen bliver afsluttet med et stort fyrværkeri kl. 22.00. ´

Forening og festival
Festivalen blev første gang afviklet i august 2010, her havde 120 personer tilmeldt sig, der er dermed tale om en fin
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fremgang i deltagerantal.
Grundlaget for festivalen blev til på et inspirationsmøde den 9. februar i 2010. Her var alle med interesse for idræt for
personer med udviklingshandicap, indbudt til en debataften. To af de ønsker der kom frem denne aften var en
idrætsforening målrettet personer med udviklingshandicap, samt ønsket om en lokal festival.
Idrætsforeningen TEAM2010 blev stiftet den 27. april 2010, og har i dag 50 medlemmer, der blandt andet dyrker golf,
gymnastik, badminton og bowling.
Bestyrelsen består af både pårørende, personaler og personer med udviklingshandicap.
TEAM2010 har lagt et stort arbejde i at stable dette års Idræts- & Kulturfestival på benene. Udover at give deltagerne en
rigtig god oplevelse, skal festivalen også være en op mulighed for at få endnu flere i gang med at dyrke idræt i hverdagen..
Kontakt
Yderligere oplysninger om Festivalen samt TEAM2010 kan fås her, www.team2010.dk samt ved henvendelse til
Peter Kyster
Formand TEAM2010
2140 8689
3byg@3byg.dk
Jonas Hviid
Idrætskonsulent
2496 3828
jshvi@frederikssund.dk
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19 Kronprins Frederiks Bro renoveres
Den 75 år gamle bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund står over for en større renovering, som skal foregå fra
slutningen af august 2011 og et år frem.
Broens ståloverbygning skal sandblæses og males, og dele af cykel-/gang-stierne udskiftes. Efter renoveringen vil broen
igen fremstå lysegrå og med sort underside.
Arbejderne udføres så trafikgener på broen minimeres i videst mulige omfang. Der etableres inddækket hængestillads
under broen og der arbejdes fra stilladset uden gene for trafikken på vejen. Den kørende trafik vil dog blive begrænset i
perioden fra slutningen af august til oktober. Her skal overfladebehandlingen af flader mod kørebanerne udføres. Det vil
foregå om aftenen/natten i tidsrummet kl. 21.00 til 05.00 og med én kørebane spærret. Der vil være trafikregulering for
passage i én kørebane uden om arbejderne.
Lejlighedsvist kan det forekomme, at der står en lastbil i den ene vognbane, når der skal flyttes skilte, læsses af fra vej til
flåde under bro eller andre, mindre vejarbejder. Arbejdet vil være behørigt skiltet, og det vil forekomme i tidsrummet kl.
21.00 til 05.00.
Og ved enkelte lejligheder, når rullelejer skal renoveres, vil broen skulle løftes ganske lidt og kun kortvarigt (10-20
minutter), mens den kørende trafik venter. Disse løft vil foregå i tidsrummet kl. 00.15 til 05.00.
For cyklister og gående vil der altid være passage på cykel/gangsti, men stierne vil ofte være reduceret til én dobbeltrettet
sti enten i nordsiden af broen eller i sydsiden af broen. Hvilken sti, der er farbar, vil være skiltet tydeligt.
Cykel/gangsti vil være dobbeltrettet hele vejen mellem lysregulering ved Strandvejen og lysregulering ved Færgegården.
Cyklister og gående bedes respektere dette, da vejen er meget trafikeret og det vil give farlige situationer, hvis den
passeres undervejs.
I perioden fra 21. november 2011 til 16. marts 2012 vil broen være spærret for passage af skibe og fartøjer, der kræver
broåbning.
Vejdirektoratet beklager på forhånd eventuelle gener, som vejarbejdet måtte medføre, og beder brugere af broen og
borgere i området bære over med ulemper i forbindelse med arbejderne.
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 7244 3032
Projektleder Hans-Aage Munk Cordua, tlf: 7244 3401
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25 Nu er det slut med papirblanketterne
Fra den 1. september 2011 kan du ikke længere benytte papirblanketter til anmeldelse af fravær og anmodning om sygeog barselsdagpenge. Indberetning på papir vil medføre et afslag på refusionen.
Dette gælder både for virksomheder, selvstændige og A-kasser
Med NemRefusion er der to muligheder for indberetning - enten via den forbedrede indberetningsdialog på www.virk.dk
eller via den såkaldte system-til-system adgang.
Du er ikke tvunget til kun at benytte den ene indgang. Hvis dit lønsystem kan levere en del af indberetningen, kan du
færdiggøre resten via webdialogen på virk.dk.
Hvis du vælger at bruge system-til-system adgangen, skal du i dialog med din systemleverandør, som skal tilrette dit
system eller kontakte dit eventuelle lønbureau.
Hvis du som selvstændig har en revisor, kan du give revisoren tilladelse til at indberette digitalt på dine vegne.
Du får en oversigt over de udbetalinger som kommunen har foretaget, og du får også mulighed for at raskmelde
medarbejdere via NemRefusion.
Desuden hjælper NemRefusion dig med at huske alle de forskellige tidsfrister.
Læs mere på www.nemrefusion.dk
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29 Festival for handicapområdet
Torsdag den 25. august 2011 afholdt idrætsforeningen TEAM2010, i samarbejde med Dag- & døgnafdelingen i
Frederikssund Kommune, Idræts- & Kulturfestival for borgere med udviklingshandicap, pårørende og personaler.
Dagen blev åbnet i bedste olympiske stil, da fredsduer blev sendt af sted hen over hovederne på deltagerne.
Duerne var dog ikke det eneste olympiske islæt. Den dobbelte medaljevinder ved OL i 2000 og 2004, og mangedobbelte
verdensmester og verdensrekordholder på 800 meter, Wilson Kipketer, deltog i åbningen og skød senere Ekko-løbet i
gang.
Ved Ekko-løbet var han dog godt klar over at det ikke nødvendigvis gjaldt om at komme først, og blev derfor passeret af
flere stolte deltagere.
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Udover de mange idrætsdiscipliner, havde deltagerne travlt med to store udsmykningsprojekter.
4000 georginer blev af deltagerne og blomsterhuset forvandlet til en smuk blomster-hane, der siden har været udstillet i
gågaden.

En kedelig grå Volvo 240 blev i løbet af dagen lavet til et rullende kunstværk. Bilen har også siden kunne ses i gågaden.

Efter de mange udfoldelser blev dagsarrangementet rundet af med en højtidelig medaljeceremoni, hvor de velfortjente
medaljer blev uddelt, akkompagneret af lurblæsere fra Vikingespillet.
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Aftenfesten blev sat i gang af vikingerevyen, der med musik og sketches fik motioneret lattermusklerne hos deltagerne.
Brugerbandet Musik for en ti'er satte gang i dansegulvet, og deltagerne fik mulighed for at bruge de sidste energi-reserver
på en svingom.
Kl. 22.00 afsluttede danmarksmestrene fra Pyro-art en fantastisk dag, med et formidabelt fest-fyrværkeri som en stor del af
Frederikssund vist fik glæde af.

Du kan læse mere om foreningen her: www.team-2010.dk
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Høringsmateriale vedrørende lukning af Daginstitutionen Nørresvinget
Høringsperioden løber fra den 1. september til den 23. september 2011 kl. 12.00. Høringssvar skal indsendes til
dagtilbud@frederikssund.dk.
Alle interesserede opfordres til at indsende høringssvar.
Høringsspørgsmål:
Med baggrund i det faldende børnetal og dertilhørende manglende efterspørgsel efter udbudte daginstitutionspladser,
samt med baggrund i modtaget interessetilkendegivelse fra privat part om at overtage/købe ejendommen Nørresvinget 8,
3600 Frederikssund, foreslår Økonomiudvalget at lukke daginstitutionen Nørresvinget med udgangen af april 2012.
Se det samlede høringsmateriale.
Se det samlede høringsmateriale.
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Rapportering af utilsigtede hændelser
Fejl kan ikke undgås, men vi vil gerne lære af de fejl der begås.
Derfor har sygehusene i flere år haft et system til at registrere og lære af fejl (utilsigtede hændelser).
I det seneste år har Frederikssund Kommunes afdeling for Ældre og Sundhed arbejdet med at udvikle en tilsvarende
organisation.
Medarbejdere der opdager fejl, rapporterer dem til en fælles database, hvorfra de fordeles til de afdelinger der skal arbejde
med og uddrage læring af dem.
Med virkning fra den 1. september 2011 kan også borgere og pårørende rapportere utilsigtede hændelser, der opstår i
forbindelse med de kommunale sundhedsydelser.
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Tøjvask til borgere i eget hjem
Ny leverandør til Tøjvask fra den 1. november 2011
Frederikssund Kommune har afsluttet en annoncering efter tilbudsloven, og valg af leverandør er godkendt i Byrådet den
31. august 2011.
Ydelsen omfatter fritvalgsområdet tøjvask til borgere i eget hjem, jf. servicelovens § 83.
Frederikssund Kommune har til hensigt at indgå kontrakt med Berendsen Textil Service A/S, som har afgivet det
økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Berendsen Textil Service A/S starter på ydelsen den 1. november 2011.
Da tøjvask er et fritvalgsområde, kan andre leverandører som lever op til kommunens kvalitetsstandard, og som kan
leverer til de samme priser som Berendsen Textil Service A/S, kontakte visitationen for at anmode om at blive godkendt
som leverandør.
Borgere der er visiteret til tøjvask, vil blive kontaktet af visitationen med henblik på valg af leverandør.
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Gratis download
Frederikssund Bibliotekerne gentager succesen, og afholder fire nye seancer med introduktion til hvordan du gratis
downloader lydbøger og musik.
Lær også hvordan du gratis kan se film på Filmstriben.dk, og få præsenteret en e-bogslæser.
Onsdag den 14. september kl. 17-18.30 på Frederikssund Bibliotek
Tirsdag den 20. september kl. 13-14.30 på Skibby Bibliotek
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Onsdag den 21. september kl. 14-15.30 på Slangerup Bibliotek
Onsdag den 28. september kl. 14-15.30 på Jægerspris Bibliotek
Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig, senest 2 dage før kurset.
Tilmelding kan ske hos dit lokale bibliotek på tlf. 47 31 25 25, eller på bibliotekerne@frederikssund.dk.
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Hvad læser forfatterne selv?
Få svaret på efterårets første eftermiddags litteraturcafé på Skibby Bibliotek fredag den 16. september.
Her kan du nemlig møde Rebecca Bech-Lauritsen og Simon Fruelund, to forfattere som er bosiddende i Skibby-området.
De stiller op til en gang "Fire spørgsmål til forfatteren". Spørgsmålene der bliver stillet er:
Hvad var dine første store læseoplevelser?
Hvilke store læseoplevelser har du haft de seneste år?
Dine tre allerstørste læseoplevelser?
Hvilke tre bøger har betydet mest for dit forfatterskab?
Rebecca Bech-Lauritsen er lige blevet færdig på forfatterskolen som børnebogsforfatter, og er netop debuteret med den
anmelderroste børnebog: "Veronika lyder som harmonika".
Herudover har hun arbejdet med radio og tv gennem mange år, senest i DR på Ramasjang-Radio.
Rebecca Bech-Lauritsen og kollegaen Johanne Algren modtog for nylig Innovationsprisen for deres børneradioarbejde på
Nordisk Barnemedie Festival 2011.

Rebecca Bach-Lauritsen. Fotograf Peter Rahbek.
Simon Fruelund har været i forfatterbranchen i længere tid, og også han er uddannet på forfatterskolen. Hans første bog
var novellesamlingen "Mælk", som kom i 1997 og siden er det blevet til en novellesamling mere og to romaner, senest
"Verden og Varvara"

Simon Fruelund. Fotograf Camilla Hultén Fruelund.
Der er gratis adgang, men man skal tilmelde sig til litteraturcaféen, som starter kl. 15.
Du kan melde dig til enten på telefon 4735 2155 eller mail skibbib@frederikssund.dk
Frederikssund Bibliotekerne har for øvrigt en mængde litteraturarrangementer i løbet af efteråret. Dem kan du læse om i
efterårsprogrammet som netop nu udleveres på alle bibliotekerne.
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Åbent hus på J. F. Willumsen Museet
I anledning af J.F. Willumsens fødselsdag holder museet åbent hus onsdag den 7. september 2011 kl. 10-21.
Entreen er gratis, og der er omvisning i udstillingen kl. 17 og kl. 19.
Kom og oplev den smukke dialogudstilling med billedkunstneren Viera Collaro.
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Ny Nettobutik på vej i Slangerup
Byrådet har den 31. august 2011 vedtaget et forslag til en lokalplan, der skal bane vejen for opførelse af en helt ny
Nettobutik i Slangerup.
Butikken kommer til at ligge op mod rundkørslen ved Københavnsvej og Brobæksgade, der hvor mercedesforhandleren
ligger i dag.

Tegningen herover viser, hvordan den nye butik vil komme til at tage sig ud fra Københavnsvej
Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring fra den 8. september 2011 til den 3. november 2011, og kan ses på
bibliotekerne eller via nedenstående links.
Se forslaget til lokalplanen
Se annoncering
Se høringen for lokalplanen
2011 9
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Lokal sponsor giver glæde i Støttecenteret Spiren
Der er stor glæde hos personale og de unge i Mentorordningen, Støttecenter Spiren, i Jægerspris.
Støttecenter Spiren et særligt kommunalt tilbud til unge mellem 18-25 år.
Målgruppen er unge der er på vej ind i voksenlivet med psykiske problemer og eller sociale problemstillinger.
Her tilbydes de unge bl.a. undervisning i selvudvikling. De unge trænes i at se deres problemer i et anderledes lys - ud fra
det positive livssyn.
Det er et stort ønske fra de unge at være sammen og have muligheden for at spise sammen inden undervisning.
Det er ikke alle der hver gang har haft muligheden for at spise med, grundet dårlig økonomi.
Ved opstart at det nye hold her i august, som foregår i tre moduler og løber over 1½ år, har Lund´s Handicapservice v/
Henrik Lund, sponsoreret de unges fællesspisning på undervisningsaftenerne, hvilket har bragt stor glæde og
taknemmelighed til de otte unge på holdet.
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Folkekøkken
Café Danners næste folkekøkken er den 30. september kl. 18.00
Hvem tror du, du er?
- find friheden til at være dig selv!
Bag alle de identiteter vi gemmer os i, i løbet af dagen, banker et "hjerte af frihed". Et eller andet sted ved
vi godt, at vi bør følge dette "hjerte" i alt, hvad vi foretager os.
Men hvad betyder det egentlig og har vi modet og vedholdenheden til at gøre det?
Det spørgsmål stiller foredragsholder, Bent Lauridsen publikum, når han gæster Café Danner.
Foredragsholderen giver på humoristisk vis sit bud på meningen med livet via egne super-enkle modeller og mener vi
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allerede bærer rundt på friheden (glæde, kærlighed, passion) indeni. Vi skal blot være bevidst om at åbne ind til den.
Kom til Café Danners folkekøkken fredag den 30. september kl. 18.00.
Hør Bent Lauridsens spændende foredrag, kombineret med køkkenets sensommermenu, bestående af dansk kalvekød
med efterårets "rødder" og sauce med skovens svampe, samt "tærte tartin" med letpisket fløde. Pris 198,- pr. person. Børn
under 12, ½ pris.
Tilmelding senest onsdag den 28. september på. 47 35 20 63 eller cafedanner@frederikssund.dk.
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Åbning af nyt Mødested i Skibby
Fredag den 2. september 2011 var der officiel åbning af det nye Mødested i Skibby, som hører under Socialpsykiatrien
Vest i Frederikssund Kommune.
Mange borgere og samarbejdspartnere lagde vejen forbi på dagen, hvor åbningen blev markeret med stort fælles
morgenbuffet.
Mødestedet har fået stillet lokaler til rådighed på Ungdomsskolen Nyvej 7B i Skibby.
Der er åbent onsdage fra kl. 12 til 16 og fredage kl. 9 til 13.
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Høring vedrørende budget 2012
Økonomiudvalget har den 8. september udarbejdet forslag til budget 2012 - 2015, som nu udsendes til høring.
Det samlede høringsmateriale, samt omtale af hvordan man afgiver høringssvar, kan ses her på hjemmesiden på
adressen www.frederikssund.dk/budget2012
Den politiske behandling frem imod den endelige budgetvedtagelse vil foregå efter følgende tidsplan:
14. september
Byrådet 1. behandler budgetforslaget.
28. september kl. 12:00
Byrådet har modtaget samtlige indkomne høringssvar.
3. oktober kl. 12.00
Frist for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.
5. oktober
Økonomiudvalget behandler de indkomne hørings- og ændringsforslag.
12. oktober
Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.
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Helikopterflyvning ved Jægerspris
Danmark er i perioden d. 10.-18. september vært for en stor NATO flådeøvelse kaldet DANEX.
Øvelsen har til formål at styrke det operative samarbejde mellem forskellige NATO landes flådeenheder, så de til enhver
tid er i stand til at blive indsat sammen i hvilken som helst flådeoperation med meget kort varsel.
En lille del af øvelsen berører Jægerspris Skyde- og øvelsesterræn, idet nogle af deltagerne skal gennemføre såvel
skydeøvelser som små landbaserede aktiviteter i terrænet samt indkvartering i Jægersprislejren.
I denne forbindelse vil der forekomme en del flyvning med helikoptere, der vil få landingsbane på fodboldbanen i
Jægersprislejren.
Flyvningerne vil primært være transport til og fra Jægerspris samt begrænset flyvning i skyde- og øvelsesterrænet. I denne
forbindelse kan der i meget få tilfælde forekomme flyvning på alle tidspunkter af døgnet.
Det er muligt hele døgnet at kontakte Jægersprislejren på tlf. 47 56 73 73.
Jægersprislejren skal beklage eventuelle gener i forbindelse med øvelsen.
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12 TEAM2010 og Lunden til Tour de Bornholm
Latter og friske kommentarer flyver gennem luften i timerne inden deltagerne skal ud på op til 100 kilometers cykelløb på
solskinsøen.
At stemningen er meget høj og familiær, er ingen tilfældighed. Pårørende udgør nemlig en stor del af de hjælperyttere og
materialefolk, der omgiver de ni udviklingshæmmede ryttere der er af sted i år. Involvering af pårørende har fra starten
været en prioriteret indsats fra Lunden.
- Alle er med på beboernes vilkår og ikke omvendt. Det har vist sig at give succes og rigtig god mening. Så god mening, at
det har smittet positivt af på andre tiltag, som Lunden afvikler i treenigheden: beboerne, pårørende og personale, udtaler
Ole Laurits Olesen, forstander på Lunden.
For nogle deltagere handler det om at nå hele vejen rundt, mens andre drømmer om at nå 30, 40 eller 50 kilometer.
Fælles for alle er glæden ved at cykle, og glæden ved at være sammen med familie og venner.
Sammenholdet er stort og forventningen høj, når holdet er samlet, sammen med 450 andre ryttere, ved starten på Nexø
torv.
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Feltet bliver ført ud gennem Nexø by af motorcykel eskorte, og ledsaget af klapsalver og begejstrede tilråb går det i samlet
flok de første par kilometre, indtil løbet bliver givet frit.
Herefter overtager de personlige ambitioner og evner, og feltet bliver spredt ud.

I år var vejret virkelig med rytterne, hvilket fik præstationerne helt i top. Samtlige ryttere fra TEAM2010/Lunden passerede i
fin stil 40 kilometer målet, og to kom sågar hele vejen rundt om øen.

Lunden har deltaget i Tour de Bornholm siden 2002, og havde i år således en tiårs jubilar i John Syhler, der stolt kunne
modtage den eftertragtede jubilæumsnål til festaftenens præmieoverrækkelse.
I år cyklede fire deltagere fra TEAM2010 med, og det er planen at udvide samarbejdet yderligere, så at endnu flere kan få
glæde af den store oplevelse, det er at deltage i Tour de Bornholm.
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Som tidligere år var turen igen støttet økonomisk af Søsterlogen fra Odd Fellow.
Lunden og TEAM2010 afholder mandag den 10. oktober kl. 19.00-21.00 en Tour de Bornholm aften i Odd Fellow palæet
på lundevej 27
Her er der mulighed for at høre mere om turen, og se billeder mm. fra turen.
Allan Hedegaard, løbets stifter, vil fortælle om løbet og nogle sjove historier der har udspillet sig igennem de 20 år, som
Tour de Bornholm har været afholdt.
TEAM2010
Idrætsforening målrettet personer med udviklingshandicap og pårørende
Stiftet 2010, har i dag 50 medlemmer
www.team-2010.dk
Tour de Bornholm
Danmarks største cykelløb for handicappede.
Løbet er ca. 100 kilometer langt, men inddelt i 7 mål så at rytterne kan stoppe tidligere.
Afholdt første gang i 1992
www.tourdebornholm.dk
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12 Startbrag for kulturpasserne
Mere end 650 børn modtager i disse dage Frederikssund Kommunes Kulturpas. Kulturpasset har jubilæum med denne
sæson. Det er nemlig 5. år i træk, at kulturpasset udleveres til alle børn, der går i 4. klasse i Frederikssund Kommune.
Fredag den 9. september 2011 var 4. klasseeleverne fra Græse Bakkeby Skole, Lindegårdsskolen og Byvangskolen de
allerførste til at bladre i passet og se de mange spændende kulturpassteder, der er i passet. Børnene fik nemlig udleveret
deres kulturpas ved det legendariske startbrag, som denne gang fandt sted i Slangerup Bio.
Der var sunde godteposer til alle, og formanden for kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Grethe Olsen holdt en fin lille tale
for de fremmødte før mørket sænkede sig, og filmen Max Pinlig 2 rullede hen over det store lærred. Bagefter var der
klassevis uddeling af det nye kulturpas og som lidt ekstra en nøglesnor fra kommunen.
Kulturudvalgsformand Grethe Olsen var hovedtaler. Se talen.
Passet ligner heldigvis sig selv, men selvfølgelig er der kommet nyt til. Nu er det også muligt at finde Kulturpas-kassen
med stemplet ved Skuldelev Ås, hvilket samtidig giver mulighed for at opleve de gamle sagn og den smukke natur
sammen med hele familien.
Kulturpasgruppen bag kulturpasset glæder sig til at børnene begynder deres rejse rundt i kommunen med passet i
hånden, og ser frem til børnenes tilbagemeldinger om de mange oplevelser.
Her kan du læse mere om kulturpasset.
Se fotos fra begivenheden nedenfor.
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Fotos: Lene Jensen
13 Facebook-kursus i Jægerspris
Torsdag den 6. oktober kl. 10.00 - 11.30
Frederikssund Bibliotekerne introducerer brugen af Facebook.
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Vi viser dig:
Hvordan man opretter sig som bruger på Facebook
Hvordan man anvender Facebook
Hvordan man finder gamle klassekammerater, venner mm.
Brug af Facebook forudsætter en e-mail konto.
Husk tilmelding senest to dage før. Der er plads til max. seks deltagere, og tilmeldingen vil foregå efter først til mølle
princippet.
Kurset afholdes på Jægerspris Bibliotek, Møllevej 25, 3630 Jægerspris
Mere information:
Lotte Møller
Frederikssund Bibliotekerne
47 31 25 25
13 Inspiration til højtlæsning
Er du i tvivl om, hvad du skal læse højt for dit barn eller barnebarn, så er der ny inspiration at hente mandag 26.
september kl. 19.15 -20.30 på Frederikssund Børnebibliotek.
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Her vil bibliotekarerne Henrik W. Sørensen og Jette Liebing diske op med et væld af skægge, skønne, sjove, spændende,
finurlige og filosofiske bøger til hyggelig højtlæsning for de 6-10 årige til alle interesserede forældre og bedsteforældre.
Her kan du høre om hekse, drager og handlekraftige prinsesser, om slyngler, banditter og lorteunger, om gys og
spænding, skæg og ballade samt løgnehistorier.
Der er gratis adgang, men tilmelding senest 23. september på tlf. 47 35 01 32 Frederikssund Børnebibliotek eller til
bibliotekerne@frederikssund.dk
2011 9

13 Nyt magasin: Cleantech Journal
Frederikssund Erhverv har i samarbejde med Copenhagen Capacity lanceret Copenhagen Cleantech Journal.
Magasinet er en ny international kommunikationsplatform, som skal bidrage til synliggørelse og profilering af lokale /
regionale cleantech virksomheder samt danske spidskompetencer indenfor bæredygtig udvikling.
Den første udgivelse markerer samtidig at Copenhagen Cleantech Park er skudt i gang.
Det nye blad som har en interregional- og international målgruppe distribueres i udlandet i samarbejde med
Udenrigsministeriet og Invest in Denmark.
Første oplag er på 10.000 stk. og næste udgave forventes udgivet i efteråret 2011.
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19 Vinge - den nye by
Byrådet besluttede den 31. august 2011 at den nye by ved Store Rørbæk skal hedde Vinge.
Dommerkomiteen havde udvalgt fem navne blandt mere end 450 navneforslag indsendt af borgere.
Navnet Vinge blev valgt fordi det symboliserer fuglens vinge, er et billede på det at svæve, eller i overført betydning,
bæredygtighed og "højt til loftet". Dette knytter an til det bæredygtighedstema, der er visionen for opførelsen af både by og
erhvervsområde i den nye by.
Navnet Vinge var foreslået at Karen Kjær, som således blev vinder.
Præmien - en flyvetur over Frederikssund - ønskede hun imidlertid at skifte ud med et malerkursus hos en af kommunens
lokale kunstnere.
Her overrækker Borgmesteren en buket til Karen Kjær i Maiken Hejnfelts atelier.

Men det var ikke bare Karen Kjær, der høstede anerkendelse for sit forslag til det nye bynavn.
I Store Rørbæk kan ni-årige Marius Nørve Hovind se frem til en tur til London sammen med sin mor.
Han var nemlig én af de mange lokale forslagsstillere.
Og selv om dommerkomitéen og Byrådet valgte et andet navn, løb han med Lokalavisens præmie, som blev udtrukket
blandt samtlige bidragsydere til navne-processen.
Præmien er et rejsekort på 5.000 kr. Apollo Rejser, og Marius synes at det nu er mors tur til at komme med på ferie.
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19 Dialogmøde 2011
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget inviterer til det årlige dialogmøde for de frivillige organisationer, grupper og
foreninger, der lokalt arbejder med frivilligt socialt arbejde.
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Dialogmødet afholdes torsdag den 6. oktober kl. 19.00 i Byrådssalen på Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Tilmelding er nødvendig.
Frist for tilmelding er onsdag den 5. oktober 2011, og kan ske til Social Service via e-mail: socialservice@frederikssund.dk
eller pr. telefon 47351000, kontaktperson: Sif Osterkrüger Stang, Social Service.
Invitation til dialogmøde omkring Frivilligt Socialt Arbejde i Frederikssund Kommune 2011.
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20 Bliv eventmager på Willumsens Museum
Har du en interesse for kunst og, har du lyst til at dele den med andre?
Vil du være med til at gøre J.F. Willumsens Museum til et levende sted for byens unge?
Måske har du gode ideer til f.eks. udstillinger, workshops med unge kunstnere, dj-aftener, koncerter og andre
(kunst)events for både dig og dine venner?
Så meld dig til dette kursus i Ungdomsskolen og bliv eventmager på J.F. Willumsens Museum.
I løbet af kurset skal du og andre unge formidle kunsten på en ny og anderledes måde for andre unge i kommunen.
Du skal bl.a. arbejde med digitale medier og producere podcast og vodcast til museets kunstværker samt planlægge og
gennemføre 4-5 (kunst)events i løbet af året for andre unge.
Kurset er et samarbejde mellem J.F. Willumsens Museum og Frederikssund Ungdomsskole.
Går du på gymnasium, handelsskole eller anden ungdomsuddannelse samt i 10. klasse så kan du melde dig på dette
hold.
Tid: Første gang mandag den 26. september kl. 16-19.
Sted: J.F. Willumsens Museum.
Tilmelding: Meld dig til via Ungdomsskolens hjemmeside.
Se mere på J. F. Willumsens Museum.
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20 Ekstra rygestopkursus
Der er stor søgning til kommunens gratis rygestopkurser. Derfor er der oprettet et ekstra hold, som starter mandag den 10.
oktober 2011.
Kurset afvikles over seks mandage fra kl. 11 - 13 i Langes Magasin, Østergade 3 B, 3600 Frederikssund.
Det er vigtigt at du møder op hver gang.
Med de andre kursusdeltagere og rygestopinstruktøren i ryggen ved du at du ikke er alene, men kæmper sammen med
andre for at blive røgfri.
Ring til rygestopinstruktør Rikke Juel på tlf. 24 44 60 73 for mere information og for tilmelding.
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20 Vellykket borgermøde om strategi for planlægningen
Debatperioden for Frederikssund Kommunes debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi 2011 sluttede den 13. september
2011.
Kommunen afholdte den 23. august et borgermøde på Frederikssund Gymnasium om debatoplægget.
På borgermødet blev de fremmødte budt velkommen af borgmester Ole Find Jensen, hvorefter Plan- og Udviklingschef
Anker Riis præsenterede om de overordnede træk i strategien.
De fremmødte fik derefter lejlighed til at stille spørgsmål og kommentarer til et politikerpanel bestående af følgende
medlemmer fra Byrådet: Ole Find Jensen, John Schmidt Andersen, Pia Adelsteen, Poul Henrik Hedeboe og Morten
Skovgaard.
Mange af spørgsmålene fra salen omhandlede planlægningen af den nye by Vinge, herunder hvornår byen forventes
igangsat, hvornår den nye S-station vil komme samt om bæredygtighed i byen.
Desuden blev mulighederne i det åbne land drøftet, herunder vilkårene for landsbyerne, landskabet og landbruget.
Se referat fra borgermødet samt oplysninger om Plan- og Agenda 21-strategien
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21 Otte nye boliger for psykisk handicappede
Otte glade beboere på Vangedevej i Frederikssund åbnede indvielsesfesten af deres nye hjem med glade hurraråb og
påmindelse om at alle lejligheder kunne beses - hvis man altså lige huskede at tage blå futter udenpå skoene!
Endelig! Det var den fornemmelse alle havde, da Frederikssund Kommune, beboerne på Vangedevej 13, boligforeningen
Rosenvænget og ejendomsadministrationsselskabet Domea kunne indvie otte nye boliger for voksne med psykiske
handicap.
Længe undervejs
Boligerne har været længe undervejs - ligesom indvielsesfesten. Ombygningen af et tidligere plejeafsnit for demente
borgere tog sin fysiske begyndelse ved en fest for første spadestik 3. maj 2010, rejsegildet blev holdt i oktober sidste år,
og beboerne rykkede ind i februar - og i dag var der så indvielse. Men stedet har været undervejs i flere år.
Bedre forhold
Det er som et eventyr, når vi i dag holder indvielse, sagde Tina Tving Stauning, der er formand for Social-, ældre- og
sundhedsudvalget. Hun udbyggede sin sammenligning med at ligesom der er tre af alt i eventyr, var dette også den tredje
fest for Vangedevej 13. Der havde også været prøvelser undervejs - ganske som der er i eventyr - for byggeriet har taget
lang tid, ligesom det tog lang tid inden byggeriet gik i gang, og især for beboerne har det været rigtig lang tid.
- Jeg ved I er glade for at flytte hertil. Endelig har I fået jeres eget, sagde hun med henvisning til de langt mere ydmyge
forhold der var boligforholdene på Marbækvej, hvor beboerne kun havde små værelser at bo på, i modsætning til nu hvor
de har fået egne lejligheder foruden flere fællesrum.
Hun afslørede overfor de forsamlede at hun vidste at der var endnu en nyhed på vej - og den kunne gæsterne så tænke
over, mens de råbte hurra.
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Formand for Social-, ældre- og sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning, sammelnlignede indvielsen af bofællesskabet for
et eventyr.
Glæden er enorm
Boligselskabet Rosenvænget har været bygherre og ejer husene, og selskabets formand Lars Nielsen, holdt også tale for
beboerne og de fremmødte. Han fremhævede stedet som en ny og spændende udfordring for selskabet, fordi de aldrig
tidligere havde bygget boliger for specielle beboere med specielle behov.
- Størst indtryk under hele forløbet og disse tre begivenheder, har været den glæde beboerne har udtrykt, sagde han. Og
nu, hvor alle beboerne står med smil på læben, er der ingen grænser for den glæde vi føler, understregede han.

Formand for Boligselskabet Rosenvænget, Lars Nielsen, havde gaver med til beboerne, som Monica tog imod.
Fik spaden igen som gave
Til daglig administreres boligerne af Domea, og regionschef Bent Gordon Jensen førte alle sikkert gennem de mange taler
ved festen. Han ville dog også selv holde tale. Han kunne ikke blot få beboerne til at smile - næ, det nærmede sig
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begejstrede hvin, da han afslørede sin gave til beboerne:
- Da vi tog det første spadestik, var I alle med. Og jeg lovede jer at I ville få den der blanke og fine spade igen, som vi
brugte den dag. Og ved I hvad - her er den! Se hvor den stadig er blank og flot. Der er kun en lille smule jord på den - og
det er garanteret fra den fest, smilede han.
- Vi har også passet rigtigt meget på den - vi har ikke kunnet have vores madpakker i køleskabet siden, for spaden har
stået der! understregede han til stor morskab for alle.
- Nu er boligerne jeres - og det synes jeg vi skal råbe virkeligt meget hurra for, sluttede han sin tale, og alle cirka 80
fremmødte tog ham på ordet og råbte godt igennem.
Beboerne viste frem
Herefter var der dejlig mad og mulighed for at se de nye lejligheder. Beboerne kommer dels fra et gammelt botilbud på
Marbækvej, dels fra andre boliger. Hvor de tidligere kun havde hvad der svarer til et børneværelse med tilhørende mangel
på privatliv, har de nu fået rigtige små lejligheder. Nogle med helt privat indgang, andre med entre fra fællesrum.
- Nu har vi heldigvis de pladser, vi har brug for - og som vi ikke mindst kan være bekendt, understregede Tina Tving
Stauning. Hun synes at boligerne virker rimeligt fremtidssikrede i deres opbygning - her kan beboerne være sig selv og
sammen på én gang. Hun har været rigtig glad for det samarbejde, der har været blandt de implicerede parter i byggeriet.

Et kig ind i en af de nye lejligheder.

Bofællesskabets nye havestue - med en stor bongotromme som havebord.
Den hemmelige nyhed
Nyheden, som Tina Tving Stauning henviste til i sin tale, måtte gæsterne selv finde frem til.
Monica og Bjarke - to af stedets beboere - smilede måske lidt mere end resten. Kunne det være dem, der bar på en
hemmelighed?
- JA! Vi skal ringforloves, sagde de i munden på hinanden og smilede rigtig kærligt til hinanden. Monica havde helt styr
på, hvor længe de havde været kærester - i denne omgang fra dagen inden de flyttede ind.
- Og denne gang holder jeg fast i ham. Lige så længe som jeg lever! jublede hun.
Altså vi skal først ringforloves efter norgesturen, understregede Bjarke med alvor i stemmen. Det betyder dog ikke at der
bliver en lejlighed ledig. Monica og Bjarke bor dør om dør, og sådan skal det blive ved med. Nu har de jo endelig, endelig
fået deres eget sted, og det slipper man ikke bare sådan lige.

27

De to beboere, Monica og Bjarke, der skal ringforloves.
Foto: Kenneth Jensen.
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23 Kinesisk delegation på besøg med fokus på spildevands- og affaldshåndtering
- Der er jo penge i skidtet, konstaterede den kinesiske delegation smilende under besøget i Bycirklen, hvor målet var at
høre mere om spildevands- og affaldshåndtering - og ikke mindst lære mere om hvordan vi kan få mest muligt ud af
affaldet såvel til gavn for miljøet som økonomien.
I Danmark er vi vant til det, og har været det længe, men i Kina begynder de først så småt nu at kigge på spildevands- og
affaldshåndteringsløsninger, der ikke kun gavner miljøet, men som også er økonomisk fordelagtige.
Vi er gode til det i Danmark, og derfor fik de tre kommuner i Bycirklen den 8. september 2011 besøg af den kinesiske
forsyningsvirksomhed, Gualing Development Group fra Wuxi, der er Bycirklens samarbejdsby.
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26 Socialt samvær i Spiren med overraskelse fra Lions
Støttecentret Spiren, som er et socialpsykiatrisk tilbud i Frederikssund Kommune, holdt onsdag den 14. september
2011 centerets årlige grillaften.
Spirens årlige grillaften blev i år til en fantastisk festlig aften. Ikke nok med at det blev fejret at Spiren har eksisteret i tre år,
men grillaftenen blev også beriget med en overraskelse fra Lions.
Der var mødt 23 unge mennesker op til Spirens socialaften, og de så frem til at få lidt god grillmad samt høre om
overraskelsen fra Lions.
"Den hemmelige gæst" - Lisbeth Holmgaard - blev budt velkommen af Funktionsleder Charlotte Marsfeldt.
Lisbeth Holmgaard har i mange år været medlem i Lions Club, og senere formand for Fjordladies. Da Fjordladies ophørte,
blev det besluttet at dele pengene op og give halvdelen af pengene til en aktivitet for de unge i Spiren.
Der blev doneret 9.013 kr., som skal bruges til en aktivitet ud af huset. Der vil til foråret blive arrangeret tre ture hvor de
unge hver især kan melde sig til én af turene.
Spiren vil gerne sig en stor tak for donationen, og glæder sig til at give de unge en stor oplevelse.
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26 Kulturprisen 2011
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en Kulturpris i Frederikssund Kommune.
Kulturprisen kan tildeles en gruppe, en forening, en institution enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, der har:

Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune

Taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område
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Udvist kulturelt mod eller nytænkning
Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område
26 Sæsonens bog "Det dobbelte land"
Frederikssund Bibliotekerne starter efteråret med at præsentere romanen af Birgthe Kosovic:
”Det dobbelte land”, som sæsonens bog - en udvalgt bog, som vi gerne vil sætte ekstra spot
på i de kommende måneder.
Litteratursidens Mette Francke skriver om bogen:
Det dobbelte landinviterer Birgithe Kosovic læseren med på et
gennemresearchet besøg i et land ramt af konflikt og krig.
Der kæmpes for idealer, for overlevelse, for stolthed og for kærlighed,
mens de historiske omvæltninger vender op og ned på
menneskeskæbner.
Denne historiske ramme danner baggrunden for den person- og
familiefortælling, der er romanens centrale omdrejningspunkt.
Mandag d. 24. oktober kl. 19.15 har læserne mulighed for selv at møde Birgithe Kosovic på
Skibby Bibliotek og høre mere om hendes forfatterskab.
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27 Landsbyrådet
Frederikssund Landsbyråd afholder generalforsamling mandag den 31. oktober 2011 kl. 19:30 i Rejsestalden,
Hovedgaden 29A, Jægerspris.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Landsbyrådet senest 16. oktober 2011.
Dagsorden og kontaktdata kan ses på Landsbyrådets hjemmeside www.frederikssundlandsbyraad.dk
Frederikssund Landsbyrådet er en forening som har til formål at fremme samarbejdet og dialogen mellem Frederikssund
Kommune og landsbyerne i kommunen. Landsbyrådet skal søge at få medindflydelse i anliggender, der vedrører
landsbyerne.
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29 Vaccination mod influenza 2011 / 2012
Igen i år tilbydes visse persongrupper gratis vaccination mod den almindelige sæson-influenza.
Tilbuddet omfatter personer der er 65 år og derover, førtidspensionister samt gravide efter 12. graviditetsuge (2. og 3.
trimester).
Derudover omfatter tilbuddet personer med bestemte kroniske sygdomme (efter lægelig vurdering):

Personer der går til behandling eller kontrol for kroniske lungesygdomme og har varig nedsat lungefunktion

Personer der er diagnosticeret med en iskæmisk hjertesygdom - med og uden hjerteinsufficiens - og
hjerteinsufficiens af andre årsager

Personer der går til behandling for sukkersyge og har mindst en komplikation til sygdommen

Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør
en alvorlig sundhedsrisiko

Personer med svær overvægt, BMI > 40

Personer der bor sammen med alvorligt syge som ikke tåler vaccination, kan i særlige tilfælde få tilbud om
vaccination, hvis det reducerer risikoen for at den syge sambo bliver smittet
Ordningen træder i kraft den 1. oktober og gælder året ud. For gravide i 2. og 3. trimester gælder tilbuddet dog frem til 1.
marts 2012.
Det anbefales at vaccinationen foretages i oktober og november for at have størst effekt.
Du kan blive vaccineret hos din egen læge.
Nogle ældreorganisationer arrangerer også fælles vaccinationer, som annonceres i dagspressen.
Denne sæsons influenzavaccine indeholder de mest aktuelle stammer af de tre sæsoninfluenzavira, der cirkulerer globalt.
Vaccinen beskytter blandt andet mod 2009-pandemivirus og opfylder WHO's anbefalinger for sæsonen 2011/2012.
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30 Online Borgerbetjening 24/7 har vokseværk
Det fem-kommunale samarbejdsprojekt "Online borgerbetjening 24/7" udvider servicetilbuddene til kommunernes borgere,
og indgår samtidig samarbejde med Københavns Kommune.
Siden juni 2011 har borgerne i Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Holbæk og Sorø kommuner haft mulighed for at blive
betjent uden for kommunernes normale åbningstid. Nu er tiden kommet til at udvide såvel servicetilbud som
samarbejdsmodel.
Forsøgsprojektet er etableret med støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.
Teknologisk udvidelse af hotlinen
Selvbetjeningshotlinen har gjort det muligt for de fem kommuners borgere at chatte med en borgerservicemedarbejder
mandag - torsdag til kl. 22 og fredag til kl. 18. Borgerne i de fem kommuner har således kunnet få hjælp til selvbetjening og
informationssøgning netop på det tidspunkt som passer borgerne bedst.
- Vi har konstateret at der er forskel på hvor mange borgere fra de fem kommuner, der vælger at benytte chat i kontakten
med kommunernes Borgerservice. Bl.a. kan vi konstatere at borgerne i Fredensborg benytter chat tre gang så ofte som
borgerne i f.eks. Sorø og Frederikssund, fortæller Henrik Vendelbo, borgerservicechef i Fredensborg.
- Derfor er tiden nu inde til at afprøve andre teknologier og undersøge om andre kommunikationskanaler har en effekt i
forhold til hvor mange borgere der benytter dette udvidede servicetilbud, siger Ole Lollike, borgerservicechef i Holbæk
kommune, og fortsætter - Vi vil i løbet af oktober 2011 udvide adgangen til hjælp via den fælleskommunale
selvbetjeningshotline til også at omfatte telefoni og proaktive chat.
Udvidelse af shared-servicemodellen
Selvbetjeningshotlinen er etableret i et shared-service setup, således at de fem kommuners medarbejdere på skift
bemander hotlinen i den udvidede åbningstid. Netop samarbejdet på tværs gør det økonomisk muligt for kommunerne at
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stille et helt nyt servicetilbud til rådighed for kommunernes borgere.
- Projektet har indtil nu bevist at det både organisatorisk og teknisk er muligt at servicere de fem kommuners borgere på
tværs af kommunegrænserne, uden at medarbejderne fra de fem kommuner fysisk er samlet, fortæller Bodil Thomsen,
borgerservice og IT chef i Sorø kommune.
Den 1. oktober 2011 indtræder Københavns Kommunes borgerservice i samarbejdet med Fredensborg, Frederikssund,
Furesø, Holbæk og Sorø kommuner omkring selvbetjeningshotlinen. Københavns kommunes hotline har åbent dagligt kl.
8-22, og det giver mulighed for at alle seks kommuners borgere kan få hjælp til selvbetjening via chat i den samlede
åbningstid.
- Vi har arbejdet målrettet med at gøre kommunen mere tilgængelig for borgerne. Med selvbetjeningshotlinen har vi særlig
fokus på de borgere, som gerne vil benytte sig af digital selvbetjening og informationssøgning, og give dem en
håndsrækning, udtaler Søren Ahrensberg, chef for Københavns Kommunes kontaktcenter.
Understøttelse af fællesoffentlige digitaliseringsstrategier
Et af målene i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er at etablere et pilotforsøg med et fælles kontaktcenter, hvor
borgerne kan få support udenfor normal åbningstid.
- Samarbejdet imellem de fem oprindelige kommuner og Københavns kommune rummer spændende perspektiver for
fremtiden. De erfaringer vi allerede har gjort såvel organisatorisk som teknologisk, og de erfaringer vi gør i fællesskab
fremover, vil kunne bruges målrettet i forberedelserne til et fremtidigt fællesoffentligt pilotprojekt, udtaler Britt Christensen,
borgerservicechef i Frederikssund Kommune.
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