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Matematik møder idræt og læring opstår
De første skridt i projektet IdrætSmatematik er taget – det blev de til en workshop, hvor de fire deltagende foreninger
mødtes og fik et indblik i, hvad det vil sige at tænke matematikundervisning ind i idræt.
Fire idrætsforeninger har sagt ja til at være med i projektet IdrætSmatematik, som Frederikssund Kommune er ved at
udvikle. Foreningerne var samlet den 22. juni til en workshop, hvor de blandt andet blev introduceret for
undervisningsmål, hvordan man motiverer børn og hvordan man tænker matematik ind i idræt. Projektet er en del af åben
skole, som blev indført med folkeskolereformen.
Lige inden juleferien i 2015 modtog Frederikssund Kommune et tilskud på 280.000 kroner til projektet. Pengene kom fra
Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Siden da har projektleder Lise Hjortshøj arbejdet
med at finde foreninger, der har lyst til at arbejde med skoleelever fra 4. og 5. klasse og give dem en anderledes
matematikoplevelse. Foreningerne kommer fra idrætsgrenene brydning, taekwondo, floorball og amerikansk fodbold.
Rundboldsmatematik
Efter at have hørt lidt om undervisningsmål og metoder skulle deltagerne i gang med en aktiv øvelse, nemlig
rundboldsmatematik. Som i almindelig rundbold deles deltagerne op i to hold – et i marken og et der starter inde. I stedet
for bold og bat får indeholdet en ærtepose. I marken står et antal kegler med tal på – til workshoppen var det tallene 0-9.
Den der starter på indeholdet råber en tabel – eksempelvis sekstabellen – og et tal fra tabellen – eksempelvis 24.
Derefter kaster vedkommende ærteposen så langt væk som muligt og begynder at løbe rundt om banen. Udeholdet skal
så have fat i ærteposen og have den hen til den kegle, hvorpå der står det tal, som seks skal ganges med for at få 24 –
altså keglen med tallet fire. Når ærteposen er ved rette kegle, skal løberen være stoppet.
Øvelsen var med til at vise de deltagende, hvordan man kan kombinere idræt med matematik. I dette tilfælde øver man
både sin sekstabel, man får kastet og løbet og man træner samarbejde og konkurrence.
Fortsat i udviklingsfase
Workshoppen skulle sætte gang i foreningernes tanker om, hvordan de udvikler et koncept, hvor elever kan lære
matematik mens de dyrker amerikansk fodbold, taekwondo, brydning eller floorball. Dette får foreningerne nu tid til
henover sommeren.
Til september vil der være en ny workshop, men denne gang med de lærere, der er involveret i projektet. De skal
introduceres til, hvordan de bruger foreningerne i matematiktimerne.
Projektet fortsætter igennem hele 2017, hvor der fortsat vil blive udviklet på ideerne og i slutningen af 2017 skal ideerne
testes på elever fra 4. og 5. klasse. Derefter skal der evalueres og videreudvikles i fællesskab med eleverne. I 2018 er
projektet klart til at blive udbredt både i Frederikssund Kommune, men også i andre kommuner, der kunne være
interesserede.
- Det er videnskabeligt bevist, at når man bevæger sig, mens man modtager undervisning, så stiger læringen. Jeg håber,
at det her projekt øger motivationen til at lære matematik. Vi ved fra andre projekter, at børn generelt er glade for hele
åben skole konceptet og at det smitter af på resten af skoledagen, fordi de har oplevet og prøvet noget nyt, fortæller
projektleder Lise Hjortshøj.
Foreningerne:
Brydning: BK Viking
Amerikansk fodbold: Frederikssund Oaks
Floorball: Jægerspris Underducks Floorball Club
Taekwondo: Frederikssund Taekwondo Klub
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Ungekontakt viser vejen
Et halvt år efter åbningen af Frederikssund Kommunes nye Ungekontakt på Campus i Frederikssund er erfaringerne
positive.
Samlet indsats
Ungekontakten samler hele Jobcentrets ungeindsats, ungevejlederne fra UU Vest, rådgivere fra Social Service,
ydelsesmedarbejdere fra Borgercentret, medarbejder fra Familieafdelingen samt SSP-koordinator.
Pejlemærkerne for Ungekontakten har fokus på at de unge kun skal henvende sig ét sted. Det betyder at ingen går
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forgæves, og at de unge bliver mødt med et entydigt uddannelsesrettet fokus.
Kortere vej
Grundidéen med Ungekontakten er altså at kommunen ikke skal spænde yderligere ben for de unge, så vejen til at få en
uddannelse bliver unødigt lang.
- Uddannelsessystemet er jo som det er, og det kan vi ikke ændre på. Men vejen til uddannelse kan være lang og
uoverskuelig, og det er her, vi kan være med til at hjælpe med at rydde udfordringerne af vejen, så de unge kan fokusere
på det de skal; uddannelsen. Så nedbryder vi siloer bag kulisserne, så de unge kan koncentrere sig om at uddanne sig,
fortæller ungekoordinator og leder af den nye Ungekontakt, Keziban Bilal Aydin.
I den sammenhæng er det en kæmpe fordel at have alle ressourcer og aktører der spiller en rolle for den unges
uddannelsesvej samlet, så viden ikke går tabt på vejen igennem systemet.
- Det kan vi bedre sikre med alle kompetencer samlet i et hus. Og vi kan være med på sidelinjen når den unge føler det
bliver for meget. Endelig er det nemmere for skolerne. De har også kun én vej ind i systemet at henvise til, fortæller
Ungekoordinatoren.
På rette vej
De første seks måneder efter åbningen den 4. januar 2016 havde Ungekonktakten 180 henvendelser fra nye unge.
Hovedparten henvender sig med et ønske om at ansøge om uddannelseshjælp.
Iflg. Keziban Bilal Aydin er det vanskeligt at konkludere entydigt på resultaterne af indsatsen på så kort en bane, som de
første seks måneder, men overordnet ser udviklingen ud til at gå i den rigtige retning:
- Der er færre unge på uddannelseshjælp end for et år siden, og udviklingen i Frederikssund har i de seneste måneder
været bedre end i de kommuner vi sammenlignes med, oplyser hun.
Et rigtig godt eksempel på at indsatsen virker, er Marc Leithoff Jørgensen på 25 år. Marc flyttede til Frederikssund i
sommeren 2013, og led dengang af en slem depression, og beskriver det selv som at han var nede i et sort hul:
- Jeg led ganske forfærdeligt af social angst, og havde aldrig afsluttet en uddannelse men var startet i militæret i stedet,
fortæller Marc, og fortsætter:
- Da jeg kom til Frederikssund havde jeg gæld, intet sted at bo, og lukkede mig meget inde i mig selv; jeg var den type
der sov til langt op ad dagen og dårligt magtede at gå i bad. Til at starte med skete der heller ikke så meget. Det var først
da jeg fik ny sagsbehandler, og der blev lagt en samlet plan for mig med Lars som mentor, at det begyndte at rykke.
- Sammen med min nye sagsbehandler og Lars begyndte vi at snakke. Første gang i min kælder, hvor jeg fortalte jeg
gerne ville begynde at træne. Derfor tog Lars mig anden gang med i hallen, i deres træningscenter. Det var noget af en
oplevelse med en masse 10. klasses tøser der står uden foran. Det blev jeg meget genert over, og da vi træder ind i
hallen er den helt fyldt op med folk. Lars stoppede bare nogle og talte med dem, men jeg var parat til at krybe ind under
panelerne.

På billedet ses fra venstre Marc Leithoff Jørgensen, Keziban Bilal Aydin og Lars Borch Sandborg. Foto: Kenneth Jensen.
Små skridt, stor succes
Siden da er sket meget i Marcs liv, og han træner nu fast, har sluppet medicinen og er i fuld gang med at tage
folkeskolens afgangseksamen som enkeltfag på VUC, til trods for han er ordblind.
- Lars og min sagsbehandler har været gode til at hanke op i mig, og hjælpe med at skubbe på, og jeg syntes det er rart
at komme her i Ungekontakten, fortæller Marc Leithoff Jørgensen, der ud over tilfredsheden med den hjælp han har fået,

2

også er stolt over hvor langt han er nået.
- Det handler om at acceptere at tage det i små skridt, for at få succesoplevelser ud af det. Men der skal også viljestyrke
til, og det kan være svært med for mange mennesker og skift omkring dig. Her har det været en kæmpe hjælp med
Ungekontakten og min mentor, fastslår Marc Leithoff Jørgensen.
Muligheder og værktøjer
Ifølge mentor i Ungekontakten, Lars Borch Sandborg, handler indsatsen om at præsenterer muligheder og værktøjer:
- Vi er egentlig at sammenligne med et værktøj for den unge; vi tilbyder nytænkning og nye måder at se tingene på når
folk lader sig begrænse. Og så handler det om ikke at se livet som en lineær streg, sådan som mange myndigheder og
systemer gør, siger Lars Borch Sandborg:
- Der er mange rundkørsler undervejs på livets snørklede vej. Dem skal man finde vej ud af hver gang man havner i én,
og der kan vi også hjælpe.
Og dermed er vi tilbage til det som Ungekontakten handler om: At nedbryde grænser og siloer i kulisserne, så de kan
koncentrere sig om at uddanne sig og komme videre i tilværelsen.
Fakta om ungekontakten
Du finder Ungekontakten på Campus i Frederikssund:
Odinsvej 4 H
3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 11 64
Email: jobcenter@frederikssund.dk
Se mere om Ungekontaktens tilbud.
Foto: KEJE.
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Bredbåndspulje er åben for ansøgninger
Borgere og virksomheder i Frederikssund Kommune kan nu søge tilskud til bredbåndsprojekter, der skal sikre en
ordentlig bredbåndsforbindelse.
Energistyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til bredbåndspuljen. Puljen kan søges af sammenslutninger af borgere og
virksomheder samt af kommunen. En sammenslutning er en forening, der enten er stiftet for at søge bredbåndspuljen,
eller en allerede eksisterende forening som eksempelvis grundejerforeninger.
Man kan kun søge om tilskud, hvis man i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s
upload, og der ikke er planer om, at områdets dækning forbedres inden for tre år. Energistyrelsen har kortlagt de
adresser, hvortil der kan søges støtte fra bredbåndspuljen.
For at søge tilskud er det en forudsætning, at der for hver adresse, der søges tilskud til, er en egenfinansiering på
minimum 2000 kroner. Derudover skal man, inden man søger om støtte, have lavet en offentlig annoncering af sit projekt
over for interesserede bredbåndsudbydere i minimum tre uger. Annonceringen kan laves på Energistyrelsens
hjemmeside.
Der er ansøgningsfrist for støtte givet i 2016 den 31. oktober 2016.
PåEnergistyrelsens hjemmeside kan interesserede læse mere om kriterierne for at få tilskud samt om selve
ansøgningsprocessen.
Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som regeringen indgik med
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. februar 2016.
Der udmøntes i første omgang 80 mio. kroner i 2016 og 40 mio. kroner i 2017, hvorefter puljen evalueres med henblik på
at afgøre, om de resterende 80 mio. kroner skal realiseres.
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Husk åbent hus på Nordhøj 2
Rammerne for den midlertidige indkvartering til flygtninge på Nordhøj 2 i Skibby står nu klar efter en veloverstået
ombygning. Derfor inviterer Frederikssund Kommune alle interesserede til åbent hus, hvor man kan se, hvordan de nye
Skibbyborgere skal bo. Det foregår
onsdag den 13. juli 2016 fra kl. 15.00 til 17.00
på Nordhøj 2, 4050 Skibby.
Kommunens integrationsmedarbejdere, Mette Møller og Mette Kjær, vil være til stede, og svarer gerne på spørgsmål om
den nye midlertidige indkvartering til nogle af de flygtninge, som kommer til Frederikssund Kommune.
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Spørgsmål til andre emner end selve det midlertidige indkvarteringssted er altid velkomne på den oprettede
integrationstelefon. Den har nummeret 29 74 03 53, og man kan ringe i tidsrummet klokken 10.00 til 12.00 alle hverdage.
Det er også muligt at skrive til integration@frederikssund.dk.
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Oplev Kalles World Tour i Rejsestalden
Kom og oplev Kalles World Tour, en forrygende og anderledes trommekoncert med boremaskiner, pivedyr og
ridderhjelme for børn og barnlige sjæle i Kulturhuset Rejsestalden søndag den 31. juli 2016 kl. 14.00.

Kalles World Tour giver trommekoncert den 31. juli 2016.
Der er gratis entré, men hvis vejret bliver dårligt går vi indenfor, og her er der kun plads til 70 personer, så det bliver efter
princippet: først til mølle.
Du kan ved samme lejlighed besøge det hyggelige loppemarked på gårdspladsen fra kl. 11.00 til 17.00.
2016 7

15 Fredag flyttede 25 flygtninge ind på Nordhøj 2
I februar måned besluttede Byrådet at indrette Nordhøj 2 i Skibby til midlertidig indkvartering for flygtninge. Onsdag blev
de vist frem for nysgerrige fra lokalbefolkningen, og fredag den 15. juli 2016 flyttede de første 25 flygtninge ind.

Et af de nye værelser på Nordhøj 2 som er på cirka 10 kvm.
Helt præcist den 24. februar tog Frederikssund Byråd beslutningen om at indrette de midlertidige flygtningeboliger. Det
har krævet en mindre ombygning for at gøre de tidligere ældreboliger klar til den nye opgave, og såvel håndværkere som
kommunens integrationsmedarbejdere har arbejdet på højtryk de seneste uger for at blive klar til indflytningen.
’
Åbent hus for lokalbefolkningen
Allerede onsdag den 13. juli var der snigpremiere på de nye boliger. Her havde Mette Møller og Mette Kjær fra
kommunens afdeling for Aktiv Indsats og Integration nemlig slået dørene op til de nye boliger så lokale borgere et par
timer om eftermiddagen kunne komme ind og se de nye forhold.
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Mette Kjær svarede på spørgsmål fra de mange nysgerrige borgere.
Ifølge Mette Kjær får hver beboer eget værelse, som er på cirka 10 kvm og indrettet med et bord, seng og skab samt med
adgang til bad og toilet. Her ud over får hver beboer et aflåseligt højskab og aflåseligt køleskab til sine egne køkkensager
og madvarer i forbindelse med fælleskøkkenerne. Tillige får de et starterkit med hygiejneartikler, service mv. som følger
med dem når de får en permanent bolig, og dermed fraflytter Nordhøj 2 igen.

En af de fælles opholdsstuer på Nordhøj 2.

Køleskabe med lås på. Hver beboer får sit eget køleskab og et højskab til at opbevarer madvarer, service mv. i det fælles
depot
Ud over de små værelser er der indrettet fællesrum med TV, fælleskøkkener og to lidt større boliger som er beregnet til
hele familier. Disse kommer dog ikke i brug i første omgang.
Spændte beboere
Fredag flyttede de 25 flygtninge så ind. De blev modtaget af Mette Møller og Mette Kjær samt fire tolke, der var
behjælpelige med at oversætte de mange informationer som de nye beboere skulle have. Det var informationer om
fællesarealer, rygeregler, tømning af affaldsspande, brandalarmer og meget mere af praktisk karakter.
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De ankomne flytgninge med tolke samlet i et af fællesrummene på Nordhøj. Foto: Kenneth Jensen.
Efter at have fået de mange informationer blev de vist rundt på Nordhøj 2. Men koncentrationen dalede hurtigt da de kom
forbi de opslagstavler hvor fordelingen af værelser hængte. De fleste var nemlig rigtig nysgerrige efter at finde ud af hvor
de skal bo; hvor stort er værelset, hvordan ser det ud, er man en af de heldige med eget køkken, og er der plads til de
medbragte møbler. Efter rundvisningen, en sandwich og en sodavand blev de én efter én vist til deres nye bolig, hvor de
fik overrakt nøglerne.
Et sted at føle sig hjemme
For 27-årige Farishta Siddiqui fra Afghanistan er det dejligt med et sted at bo, der ikke er et hotel. Hun har tidligere boet
på Skuldelev Kro og dernæst i Jørlunde på Skjalm Hvide Hotel.
- Det er et flot sted og jeg er glad for at være her. Tidligere har jeg boet på hotel, men det her er mere som en lejlighed
med eget køkken, så det er mere et hjem, fortæller Farishta, mens hun vugger sin ni måneder gamle søn Daniyal.

Sakhi Sakhah, der selv tidligere er flygtet til Danmark, hjalp til på Nordhøj i dag. Her ses han med Danieyal Siddiqui.
Foto: Kenneth Jensen.
Farishta har været i Danmark i to år, men har ikke nået at gå på sprogskole fordi hun har været gravid, og herefter har
skulle passe sin søn. Men hun glæder sig meget til at begynde at lære dansk.
- Jeg vil gerne have en uddannelse. Jeg begyndte på gymnasiet i Pakistan, og det vil jeg gerne gøre færdigt. Men først
skal jeg lære sproget, fortæller hun ved hjælp fra Sakhi Sakhah. Han er iraner, men bor i en plejefamilie i Skuldelev. Her
har han mødt flere af de flygtninge der nu flytter ind på Nordhøj 2. Fordi man i Iran og Afghanistan taler nogenlunde
samme sprog, kan han oversætte hvad Farishta fortæller.
Yes, et køkken
I et andet værelse bor 29-årige Yohannes Huluf Beraki. Han får vist sit værelse af Mette Møller, og bliver meget glad for
at opdage at det er med eget køkken.
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Yohannes Huluf Beraki får nøglen til sit værelse af Mette Møller. Foto: Kenneth Jensen.
- Det er rigtig godt med et køkken. Det her værelse ligger langt fra fælleskøkkenerne, så det er jeg rigtig glad for, siger
han på engelsk og smiler. Han har dog en bekymring:
- Jeg har en meget stor sofa, og den kan ikke være herinde. Så den må nok komme ned i kælderen og stå, fortæller han.
Yohannes er flygtet fra Eritrea fra det han selv kalder en svær historie, som han ikke har lyst til at fortælle. Han vil dog
godt fortælle at Eritrea er et land hvor man ikke har nogen frihed, ingen fremtid, intet demokrati og ingen ret til at tale.
Han er glad for at han er kommet til Danmark, og nu til Skibby.
- Jeg boede i Skuldelev før, og det er en meget lille by. Skibby er et godt sted for mig og de andre for vi er nødt til at lære
dansk, og så har vi brug for at kunne tale med danskere. I Skuldelev var der ikke så mange at tale med, men Skibby er
en lidt større by, så jeg håber at vi kan finde danske venner her, siger Yohannes.
I Eritrea arbejde han som lærer i biologi og kemi, og han håber at han kan få brug for de evner igen i Danmark - men
sproget kommer før alt det andet.
- Jeg vil gerne lære dansk snart, for sproget er nøglen til at klare sig her, siger han.

Yohannes Huluf Beraki var glad for sit nye værelse. Foto: Kenneth Jensen.
Foto: KEJE.
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18 Biblioteket samler på numre
Bibliotekerne opfordrer til at man oplyser sin e-mailadresse eller mobilnummer til. Så får man nemlig besked med det
samme bestilt materiale er klar til afhentning. Du kan give oplysningerne til til personalet næste gang du er på biblioteket,
eller eventuelt ringe på 47 31 25 25.
Baggrunden for bibliotekets opfordring er den nye postaftale.
Med den må et standardbrev fra 1. september 2016 være fem dage undervejs med almindelig post. På Frederikssund
Bibliotekerne står bestilte materialer klar til afhentning i seks dage, så postaftalen betyder, at man kan få svært ved at nå
at hente det bestilte, hvis man får besked fra biblioteket via brev.
Når biblioteket har mobilnummer eller e-mailadresse, så får man som en ekstra service også en påmindelse tre dage før
afleveringsfristen, så man nemt kan nå at aflevere i tide.
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Frederikssund Bibliotekerne har i øjeblikket e-mailadresse eller mobilnummer på cirka 75 % af brugerne, men vi vil rigtig
gerne have endnu flere til at benytte denne service.
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19 Transport af tunnelelementer
I forbindelse med Vejdirektoratets etablering af en stitunnel under Fjordforbindelsen ved Torøgelgårdsvej skal der onsdag
den 20. juli transporteres et antal tunnelelementer frem til byggepladsen.
På grund af det våde vejr er det ikke muligt at køre ind med en sættevogn ad den nye arbejdsvej fra Frederikssundsvej
på nuværende tidspunkt. For at undgå at projektet bliver forsinket har Frederikssund Kommune derfor givet tilladelse til at
transportere tunnelelementerne via Strandvangen, Marbækvej, Kølholmvej og Torøgelgårdsvej.
19 sættevogne og én mobilkran
Transport af alle tunnelelementer vil ske onsdag den 20. juli imellem kl. 07.00 og kl. 18.00, og omfatter kørsel med 19
sættevogne samt én mobilkran.
Sættevognene kører ind til arbejdsområdet tre ad gangen fra området ved Marbækvej 58, hvor det første spadestik blev
taget. Kørslen vil blive overvåget og styret af entreprenøren.
Eventuelle skader på vejbelægningen vil blive udbedret af entreprenøren.
Det forventes at stitunnelen åbner ultimo 2016 for offentligt færdsel.
Har du spørgsmål til transporterne kan du kontakte ingeniør Hans Riis Laursen på hlaur@frederikssund.dk eller 47 35 24
33.
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21 Bliv flygtningeven i Skibby
Fredag den 15. juli flyttede de første flygtninge ind på Nordhøj 2 i Skibby, og allerede på førstedagen stod lokale borgere
klar til at byde velkommen, og vise byen frem.
På opslagstavlen på Nordhøj 2 hænger et opslag som skiller sig lidt ud fra alle de andre – og er flankeret af en lille stak
sedler med telefonnumre. Opslaget er fra Flygtningevenner i Skibby, og telefonnumrene er til initiativtagerne til gruppen,
Marianne Hedegaard og Ulla Hegelund. De søger nemlig flere frivillige til at hjælpe med det lokale, og frivillige
integrationsarbejde.

De nye beboere på Nordhøj 2 på rundtur fredag.
Vil gerne gøre noget
Idéen til en lokal gruppe af flygtningevenner fik Ulla Hegelund da hun deltog i et af kommunens informationsmøder på
Nordhøj tidligere på året:
- Her fik jeg tanken om at det kunne være spændende at gøre noget lokalt for de nye borgere som skulle komme til
vores by. Så derfor meldte jeg mig til Mette og Mette (kommunens integrationsmedarbejdere, red.), og sagde jeg gerne
ville lave et stykke frivilligt arbejde hvis der var brug for det, fortæller Ulla Hegelund.
Det samme havde en anden lokal borger, Marianne Hedegaard, gjort, og derfor blev de kort tid efter kontaktet af
kommunens integrationsmedarbejdere, og spurgt om de ville starte en gruppe for lokale flygtningevenner.
- Efter at Marianne og jeg havde mødtes og talt sammen første gang, så kunne jeg mærke at det skulle vi helt sikkert.
Og så var vi så småt i gang.
Siden da har flere borgere henvendt sig til Ulla Hegelund, og sagt at de gerne vil hjælpe:
- Flere interesserede har taget kontakt til mig – både ved at ringe, men også ved at stoppe mig på gaden. Og der er
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mange gode idéer; både om at arrangere fodboldkampe, reparere cykler de kan få og mange andre ting.
Byd ind med det du kan
Og ifølge Ulla Hegelund er det præcis dét som det handler om: At man byder ind med de idéer og ressourcer man har,
hver især.
- Vi har ikke defineret frivilligrollen. Men spørger du mig, så handler det bare om at være der for flygtningene, og hjælpe
med lavpraktiske problemer. Og så måske arrangere nogle fritidsaktiviteter, og arrangere ture. Ud over at vise byen frem i
fredags sammen med Marianne har jeg fx selv været ovre med kage forleden aften, og været på Genbrugspladsen med
dem, fortæller Ulla Hegelund.
Og hjælpen og velkomsten er kærkommen, fortæller Ulla:
- Jeg har fået en meget positiv respons fra beboerne. De er utroligt imødekommende, og har faktisk inviteret mig på
arabisk middag i aften. Det glæder jeg mig til.
Intromøde 15. august
Kunne du selv tænke dig at være med i Flygtningevenner i Skibby, så er der informationsmøde onsdag den 15. august
2016 kl. 19.00. Mødet holdes på Hovedgaden 20 B hos Ulla Hegelund, og hun glæder sig til mødet:
- Jeg glæder mig til mødet, og til at se hvilke initiativer vi kan få sat i gang, siger Ulla Hegelund til slut.
Hvis du vil vide mere om flygtningevennerne, så kan du kan du kontakte Ulla Hegelund på 31 36 05 10 eller Marianne
Hedegaard på 30 79 98 97.
Foto: KEJE.
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21 Vinge Centrum er nu i udbud
Nu er opgaven med at etablere Vinge Centrum sendt i EU-udbud. Tilbudsgivere skal både etablere S-togsstation, private
og almene boliger mm.
Byen Vinge står foran endnu en milepæl. Inden længe begynder de første byggerier at skyde op i Vinges første
udstykning, Deltakvarteret. Og samtidig kan interesserede investorer og entreprenører kigge nærmere på hvad Vinge
Centrum skal indeholde. Opførelsen af byens centrale del er nemlig sendt i EU-udbud 21. juli 2016.
En måned til at byde
Skulle man være interesseret i at byde ind på opgaven med at opføre Vinge Centrum, så skal man være indstillet på at
etablere bl.a. en S-togsstation, en ny landskabsbro, offentlige OPP-arealer, 10.000 m² almene boliger, infrastruktur,
spildevandsanlæg, gravearbejder for vandforsyning, private boliger, erhverv m.m.
Der er budfrist på opgaven den 23. august 2016.
Læs mere om udbuddet.
Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet bedes stilet til advokat Anne-Sophie Kämpf Svane på ans@horten.dk.
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22 Vikingerne besøger Frederikssund
Fredag den 29. juli får Frederikssund Havn besøg af vikingeskibene Havhingsten og Aslak. Det betyder masser af
aktiviteter og oplevelser for både børn og voksne.
Knud den Store erobrede England for 1000 år siden. Og for at markere denne begivenhed sejler tro kopier af datidens
skibe ud på ”Kongens Togt” i løbet af sommeren, hvor de besøger en række danske havne herunder Frederikssund. De
to vikingeskibe, Havhingsten fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Aslak fra Maritimt Forsøgscenter, lægger til kaj i
Frederikssund Havn ved Færgevej kl. 14 den 29. juli. Men allerede fra kl. 11 vil der være en række aktiviteter på havnen.
Kom ombord på skibene
Det vil blandt andet være muligt at opleve et historisk modeshow præsenteret af historiker Kåre Johannesen, hvor man
kan se hvordan fortidens mode så ud. Der vil desuden være foredrag og fortællinger af forskellige forfattere om blandt
andet skabelsen af ”Nordsøimperiet”. For børn er der flere værksteder, hvor man kan prøve at filettere en fisk og tilberede
den på vikingemaner, ligesom man kan bygge sit eget skjold. Og så kan man naturligvis komme ombord på skibene og
høre mere om, hvordan det er at sejle som en rigtig viking.
De 0-4-årige har gratis adgang og ellers koster billetten 75 kr. Dog giver Visit Frederikssund gratis adgang til de første 40
børn, der afleverer en vikingetegning hos Frederikssund Turistbureau i Havnegade 5A.
Se hele programmet for vikingedagen den 29. juli i Frederikssund.
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25 Jane Austen og historiske soldater på Selsø
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I weekenden den 30. og 31. juli 2016 bliver empiretiden vakt til live på Selsø Slot når en gruppe historiske soldater
indtager plænen foran slottet på lørdag i hele åbningstiden, og når der på søndag kl. 15.00 er Jane Austen-koncert med
historiske kager og te til at læske ganen. Der varmes op med støbning af tinsoldater i kælderkøkkenet onsdag den 27. juli
kl. 13.00 til 15.00 hvor landsoldaten støber, og man kan købe sin egen tinsoldat med hjem.
Begyndelsen af 1800-tallet var Napoleonskrigenes tid og soldaterne i deres røde uniformer var en del af billedet af tiden.
På Selsø slår soldaterne lejr lørdag den 30. juli, og fortæller om soldaterlivet, udstyret, dragten og krigen. Kanonen bliver
affyret flere gange i løbet af dagen, og soldaterne vil træne fægtning – en træning både børn og voksne efterfølgende kan
få lov at deltage i.

Historisk soldat på Selsø Slot.
Søndag den 31. juli kl. 15.00, når soldaterne er draget i krig og roen har sænket sig, indtager Duo Suonante de fine sale
på Selsø, hvor de med guitar og sang i tidens dragt optræder med sange og romancer fra den engelske forfatter Jane
Austens tid.
Kendt og elsket for romaner som Stolthed og Fordom, Emma og Fornuft og Følelse er Jane Austens beskrivelser af det
adelige liv i begyndelsen af 1800-tallet som skabt til Selsøs smukke empire-gemakker. I forbindelse med koncerten
serveres der te og søde sager fra kokkepigens opskrifter, hvilket er inkluderet i prisen. Koncerter på Selsø er næsten altid
udsolgt, så det anbefales at købe billetter på forhånd.
Onsdag og lørdag er der almindelig entré til museet. Til koncerten søndag sælges der billetter via www.billetto.dk á kr.
250,-. Overskydende billetter sælges i museets billetkiosk.
Du finder Selsø Slot på Selsøvej i Skibby. Der er parkering ved Selsø Kirke, Selsøvej 28, 4050 Skibby.
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27 Masser af liv i Slangerup Miniby
Slangerup Miniby flyttede sidste år ind på et område ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Her trives medlemmerne, og
minibyen er i fuld udvikling. Igen i år er der kommet nye huse til, og byggeriet af Slangerup Kirke er gået i gang.
Midt i Slangerup Miniby står fundamentet til Slangerup Kirke. Det er det helt store projekt, som folkene bag minibyen
længe har villet i gang med. Det har bare ikke været muligt, fordi minibyen indtil for et år siden ikke havde et fast sted at
være og ikke mindst at blive. Men sidste år rykkede de ind på pladsen ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter, hvor de har
fået lov at være fremover af Frederikssund Kommune, som også har finansieret indretningen af pladsen og flytningen af
byen med et tilskud på 400.000 kr. Og det bringer glæde blandt foreningens medlemmer.
Fundamentet til kirkebyggeriet med fra vestre Henning Nielsen og minibyens formand, Karsten Andreasen.
- Det betyder alt, at vi kan være her. Det har været et ønske fra starten af for 20 år siden at få et sted hvor vi kan blive.
Det var et stort ønske der gik i opfyldelse. Her er også et perfekt underlag med grusbanen. Det er et meget stabilt
underlag, fortæller Karsten Andreasen, formand for Foreningen Slangerup Miniby. Han tilføjer:
- Da vi ikke havde et sted vi kunne blive, kunne det ikke lade sig gøre at bygge kirken. Den færdige kirke bliver næsten
fire meter høj, så den havde vi ikke kunne flytte. Og det første vi gjorde, da vi flyttede ind her, var da også at få støbt
fundamentet til kirken, inden vejene blev lavet rundt om.
Det store projekt med at bygge Slangerup Kirke i størrelsesforholdet 1:10 forventer Karsten Andreasen vil tage cirka otte
til ti år.
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Den rigtige Slangerup Kirke, som folkene bag minibyen nu er i gang med at opføre i størrelsesforhold 1:10.
En rigtig mursten, og miniaturen som husene bygges af.
Slangerup cirka år 1900
Slangerup Miniby viser, hvordan Slangerup så ud omkring år 1900. Allerede nu er der en del huse, som man måske kan
genkende fra bybilledet, som det ser ud i dag. Foreningen arbejder tæt sammen med Lokalhistorisk Forening for
Slangerupegnen og med Frederikssund Kommune for at finde gamle tegninger og billeder af husene. Mange af de huse
der stadig står i dag, er ofte bygget om og ændret en del siden år 1900.

Kongensgade med den gamle smedje.
Går man en tur gennem Kongensgade, kan man eksempelvis se den gamle Brugsforening i Kongensgade 17, eller den
gamle smedje i nummer 23. Og i nummer 20 ses det hus der i dag er en del af Frederikssund Kommunes
administrationscenter i Slangerup, men som omkring år 1900 var et lægehus. Det er også det nyeste hus i samlingen og
et flot eksempel på hvor meget foreningens medlemmer går op i detaljerne.
Detalje over hoveddøren til det gamle lægehus.
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Huset på Kongensgade 5 er en af modellerne som er særligt rig på detaljer, med både strå- og tegltag samt tagpap, fine
tagrender, skorstene og mange andre fine detaljer.
Laver det hele selv
Det er Foreningen Slangerup Minibys 15 aktive medlemmer, der bygger alle husene selv. De har forskellige baggrunde
som murer, tømrer, smed, kontormand, elektriker, ingeniør med mere. De laver selv vinduer og døre, tagrender, mursten,
teglsten og alt andet, man kan se på husene.
Fra venstre Bjarne Pedersen, Frede Petersen, Verner Bastholm, Henning Nielsen og Karsten Andreasen foran det gamle
lægehus, som samtidig er minibyens nyeste hus.
Når Slangerup Kirke skal bygges, skal murstenene have en anden størrelse end dem der er brugt på de fleste af husene.
Det skyldes at kirken i sin tid blev bygget med munkesten. Disse munkesten samt alle andre mursten laver medlemmerne
selv i ler, og får dem senere brændt hos Wewers Teglværk i Helsinge. Der er dog planer om at skaffe en keramikovn til
dem selv, da det vil blive en stor hjælp i forbindelse med opbygningen af kirken. Kirken, der stod færdig i 1588, er fyldt
med detaljer som foreningens medlemmer endnu ikke ved hvordan de skal lave.
- Men det må vi finde ud af hen ad vejen. Der er mange specialsten på kirken, og formene til dem skal vi selv lave. Så vil
det være rart at kunne brænde dem selv og se resultatet med det samme, og dermed også vide om der er noget der ikke
fungerer, siger Karsten Andreasen.
Og mon ikke at de finder de rette løsninger, sådan som de har gjort med alle de andre huse.
Hvis man vil besøge Slangerup Miniby er der åbent hver lørdag mellem kl. 10.00 og 13.00 frem til den 31. oktober på
Idrætsvej 5 i Slangerup. På foreningens hjemmeside, kan man se mere om de enkelte huse samt de huse og bygninger
som foreningen er ved at bygge, og som der er planer om at bygge.
Foto: KEJE.
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27 Skiltning i Vinge på plads
Området omkring byggepladsen ved Dalvejen tager mere og mere form som en by. Senest er by- og gadeskilte kommet
på plads og vandet i deltaet flyder nu under Deltabroen.
Der er endnu ingen huse i byen Vinge. Alligevel er området så småt begyndt at ligne en by – i hvert fald hvad angår
skiltning og infrastruktur. I løbet af sommeren er der således monteret skilte med blandt andet gadenavne og bynavnet
ligesom der er kommet midlertidig belægning på vejene til og i Deltakvarteret. Således er Deltavej, Okavangovej og
Obvej nu belagt med enten asfalt eller granitskærver.
Se video og billeder længere nede i artiklen.
Du kan også følge byen Vinge på www.facebook.com/byenvinge - eller på Instagram.
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Overblik over Deltakvarteret i Vinge.
Vand i deltaet
Hen over sommeren er der også fjernet store mængder jord, der har tjent som midlertidige køreveje på hver side af
Deltabroen. Disse køreveje er nu fjernet, og vandet i deltaet kan derfor flyde frit under broen. Også træbelægningen på
broens fortove begynder at tage form ligesom lysmaster til gadebelysningen begynder at skyde op rundt omkring i
Deltakvarteret. Selv om Vinge mere og mere får karakter af et bylignende område, så er der stadig tale om en
byggeplads, hvor der ikke er adgang for offentligheden.
De første boligbyggerier ventes at gå i gang i løbet af august måned.
Her kan du se en video af deltaet og deltabroen.

Der bliver en fartbegrænsning på 40 km/t på Deltavejen.
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Deltabroens fortove får belægning i hårdt træ i begge sider af broen.

Det første rigtige byskilt til Vinge.
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28 Spærring af Kronprins Frederiks Bro
På grund af afprøvning af udstyret på Kronprins Frederiks Bro bliver broen spærret i op til ti minutter ad gangen den 5.
august 2016 i tidsrummet fra kl. 00.15 til 05.00.
Udrykningskøretøjer vil kunne passere broen.
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28 Sommerhygge på Ejegod
Sommerferien er over os, og det gælder også på AKUcenter Ejegod, hvor brugerne i tre uger kan deltage i
forskellige sommeraktiviteter.
Sommeren betyder for de fleste tid til at slappe af, lave nye og anderledes aktiviteter og få gode oplevelser. Og det
gælder også for brugerne af AKUcenteret Ejegod. I tre uger i sommeren er der særlige sommeraktiviteter på skemaet,
når brugerne møder ind om morgenen.
Ejegod har tæt på 100 brugere til daglig, men her i sommerperioden er mange brugere på ferie og der er dermed færre,
der møder ind hver dag. Derfor er der plads til at lave lidt anderledes værksteder og aktiviteter end dem, der er i
hverdagen. Brugerne, som alle har et fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, har dog fortsat brug for faste rammer.
- Vi har et skema i kantinen der viser hvilke aktiviteter der er hver dag for henholdsvis udeholdet og indeholdet. Der er en
klar struktur i det, da det er det, brugerne trives bedst med. Og har en bruger ikke lyst til at deltage i sommeraktiviteterne,
kan de sidde i værkstedet og arbejde med det, de er vant til og dermed være i gode og trygge rammer, fortæller Nikolaj
Schrøder, der er pædagog på Ejegod.
Azad fortæller sammen med Nikolaj om sommeraktiviteterne.
Morgensang og insekthoteller
Hver morgen mødes brugere og personale i kantinen til morgensang. Alle synger med og nogle gange spilles der guitar
til. Mandag morgen blev der sunget Kim Larsens Haveje. Efter morgensangen er der en kort orientering om dagen, hvem
der er på indeholdet og hvem der er på udeholdet samt hvad de skal lave.
På en tavle hænger et skema, hvor beboerne kan se, hvilke aktiviteter der er de forskellige dage, og hvilket hold de selv
er på. Aktiviteterne varierer mellem mange forskellige ting. For indeholdet byder dagene på skattejagt, bagning, øve og
fremvise cirkus eller popstars, kørestoleræs, film, bowling og meget mere.
For udeholdet, der kan bruge de forskellige havearealer rundt om huset, har dagene budt på bål og snobrød, kongespil,
ture til salamandersøen, fodbold, rundbold og meget mere.
Hyggestemning og grill i gårdhaven.
Brugerne hyggede sig uden for i sommervarmen; her Hani med sin løve.
En af de mere populære aktiviteter var i uge 29, den første af de tre sommeraktivitetsuger. Her byggede beboerne
insekthoteller. Først samlede de forskellige brugbare materialer som grankogler og grene, hønsenet, blikdåser og hvad
de ellers kunne finde på. Dernæst skulle insekthotellerne bygges.
- Insekthotellerne var et godt projekt. Mange arbejdede løs og det fik pludselig brugere, vi ikke havde forventet til at sidde
med boremaskine og sav og hammer. Der blev virkelig arbejdet. Og insekterne er jo ligeglade med, hvordan hotellet ser
ud, fortæller Nikolaj Schrøder.
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Et af insekthotellerne som brugerne har bygget.
Han mener, at sommeraktiviteterne er gode for brugerne, blandt andet fordi det skaber nye relationer på tværs af de
værksteder, som brugerne er på til hverdag og at det gør dem glade, at der sker noget andet.
Insekthotellerne står nu placeret rundt omkring på udearealerne ved Ejegod, og brugerne venter spændt på, om der
flytter insekter ind.
Lasse viser insekthotel frem.
Foto: KEJE.
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28 Skolevej i Jægerspris sikres
Et stort ønske fra skolebørn og -forældre i Jægerspris er ved at gå i opfyldelse, efter Frederikssund Byråd har bevilget 5,9
mio. kroner til at trafiksikre Møllevej og Duemosevej i Jægerspris.
De to veje benyttes dagligt af rigtigt mange elever, og har ikke været optimalt indrettet til den stigende trafikmængde
området oplever, navnlig efter de senere års store udstykninger af nye boligområder langs Duemosevej.
Derfor er kommunen gået i gang med et omfattende trafiksikkerhedsprojekt, som i alt kommer til at koste 5.9 millioner
kroner.
Iflg. vejingeniør, og projektleder på projektet, Wael El-Mahmoud fra Vej og Trafik i Frederikssund Kommune omfatter
projektet en lang række tiltag.
- På Møllevej etablerer vi otte nye hævede flader, og rydder de eksisterende fire vejbump. De nye hævede flader får en
indbyrdes afstand på 150-250 meter, svarende til de gængse anbefalinger på en vejstrækning hvor man må kører 50
km/t. Bumpene på Møllevej bliver såkaldte modificerede ramper med tilløb på 5,5 meter på hver side, så de af hensyn til
busserne ikke bliver så hårde at køre over, fortæller vejingeniøren, og fortsætter:
- Ud over bump, så etablerer vi også en venstresvingsbane ved Møllehegnet og Super Brugsen, og så flytter vi
busstoppestedet og fodgængerfeltet ved Askevej. Det er et meget trafikeret kryds, så vi håber med de nye tiltag både at
afvikle trafikken bedre, og gøre det mere sikkert at færdes her, siger Wael El-Mahmoud. Af samme årsag får det nye
fodgængerfelt ved Møllehegnet også en helle på midten af Møllevej.
Vejingeniør og projektleder Wael El-Mahmoud ved krydset Møllevej-Møllehegnet, hvor der etableres ny svingbane, nyt
fodgængerfelt med midterhelle og nye buslommer.
Byens første lysregulering
Også fodgængerfeltet ved Mølleparken nedlægges. Det bliver erstattet af et nyt ud for Snogekærstien, og det bliver
lysreguleret, som det første sted i byen. Det nye lysanlæg er faktisk allerede opstillet, men dog ikke taget i brug endnu.
- Det regner vi med det bliver midt i august, fortæller Wael Mahmoud El-Mahmoud.
Lysregulering og ny skolesti.
Ud for det nye lysanlæg etableres adgang til Jægerspris Skole. Endelig etableres der mulighed for let af- og påsætning af
elever langs Møllevej, mellem Hannelundsvej og Snogekærstien, da man her anlægger to såkaldte Kiss & Ride-faciliteter
på begge sider af vejen med plads til cirka fire biler.
Disse tiltag er blevet til efter at kommunens trafikmedarbejdere har holdt møder med skolebestyrelsen, som kendte til en
del problematikker. De nævnte blandt andet at folk holdt i rabatten, hvilket gav farlige situationer.
- Det har vi lyttet til, og derfor valgt at etablere Kiss & Ride-faciliteterne, oplyser Wael El-Mahmoud.
Arbejdet med at anlægge det nye Kiss & Ride-anlæg ved Jægerspris Skole er godt i gang.
Intelligent belysning
Også Duemosevej kommer til at undergå forandringer i den kommende måned. Her etableres nemlig fire nye hævede
flader, igen med 150-250 meters afstand. De placeres ved vejkrydsene på vejen, eller ud for de stikrydsninger der er.
Et af de nye kryds med belysning og hævet flade er ved at blive anlagt - her ved krydset Fyrrehegnet/Duemosevej.
Det var oprindeligt også tanken at udforme det bump ud for Snogekærstien på Duemosevej som et egentligt
fodgængerfelt med torontoanlæg (blinklys), men fodgængertællinger viste at meget få krydsede vejen med dens
nuværende udformning, så det kunne Politiet ikke godkende. Derfor vil man fra kommunal side foretage nye tællinger
noget tid efter skolesti og bump er taget i brug, for at se om der så er grundlag for at etablere et rigtigt fodgængerfelt hvor
stien krydser Duemosevej.
Endelig asfalteres Snogekærstien mellem Duemosevej og Møllevej, og samtidig udstyres den med intelligent belysning,
der via bevægelsesregistrering øger belysningen når der registreres bevægelse på stien. Denne sti var ejet af
grundejerforening indtil for tre måneder siden, hvor kommunen overtog den uden beregning, da foreningen også er
interesseret i den sikre skolevej, og de slipper fremover for vedligehold og drift, som kommunen overtager.
Færdigt omkring 1. september 2016
Projektet, som er en del af Frederikssund Kommunes Trafikhandligsplan, forventes at være afsluttet senest den 1.
september i år. Det var ellers ønskescenariet at hele arbejdet var færdigt til skolestart den 8. august, men det har
desværre ikke kunnet nås. Men den nye skolesti med asfalt og belysning samt krydsning på Duemosevej er færdig inden
da.
Se tegninger af projektet.
Foto: KEJE.
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En konge kom til byen
Under overværelse af flere tusinde tilskuere ankom vikingeskibet Havhingsten, med følge af de to mindre skibe Nidhug
og Aslak, fredag til Frederikssund Havn. Det var næstsidste stop på Kongens Togt 2016, inden det sluttede i Roskilde
den 30. juli.
Tilskuere på Tippen betragter Havhingsten på vej i havn.
Havhingsten fra Glendalough som skibet egentlig hedder, førte an da togtet stævnede ind i Frederikssund Havn fredag
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eftermiddag. Skibet er en rekonstruktion af et af de fem vikingeskibe som i 1956 blev fundet - og i 1962 udgravet - ved
Skuldelev i Roskilde Fjord, og af samme grund kaldes Skuldelev-skibene. Det var dog kun en rekonstruktion bygget i
2000 til 2004 der fredag eftermiddag vendte hjem til kommunen. Det originale skib er udstillet på Vikingeskibsmuseet i
Roskilde - men det blev synet ikke mindre imponerende af for de mange tilskuere.
Havhingsten på vej til Frederikssund...
... hvor besætningen måtte ro det sidste stykke for at komme i havn.
Kongens Togt var et samarbejder mellem en bred vifte af museer og attraktioner, der fra 15. til 30. juli var gået sammen
om at skabe en lang række oplevelsesaktiviteter i sommerlandet. Og selv om det faktisk var Kulturregion Midt og
Vestsjællands projekt, så lagde togtet alligevel vejen forbi Frederikssund, som det sidste stop. Og det med god grund,
ifølge Mette Seneca, der er udvikligschef for turisme og oplevelser i Frederikssund:
- Vikingerne betyder jo noget helt specielt for os her i Frederikssund. Frederikssund Vikingespil har i mange år sørget for
at interessen for vikinger er stor her, og med Kongens Togt får vi endnu flere oplevelser heroppe, der kan holde
interessen i gang, siger Mette Seneca.
Der var tæt pakket på kajen da skibene anløb.
Nordsøimperiet og kvinderne i Knuds liv
I Frederikssund var der ud over at tage de tre flotte vikingeskibe i øjesyn, hele dagen igennem også mulighed for at
tilegne sig fordybende viden om Knud den Store; manden der samlede et helt Nordsøimperium.
Således inviterede historiker Lasse Sonne og forfatter Anders Lundt Hansen de besøgende ind i den verden, der for
1.000 år siden startede Knuds rejse som konge for England, Norge, Danmark og dele af Sverige.
Også de Lokalhistoriske Arkiver, Frederikssund Bibliotekerne og det lokale Museum, ROMU, var at finde på havnen
med bøger, konkurrencer og spændende historier fra lokalområdet i vikingetiden. Og det var ifølge bibliotekschef Kirstine
Lundsgaard et så stort tilløbsstykke, at man måtte have en stafet retur til biblioteket for at hente nye forsyninger.

Der var trængsel ved
blandt andet bibliotekernes stand på havnen fredag.
Foto.:Kenneth Jensen.
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Har du smerter i din lænd?
- så har Frederikssund Kommune et tilbud til dig: Et otte ugers undervisnings- og træningsforløb der giver dig viden om
ryggen, og hjælper dig med at håndtere dine smerter i det daglige.
Tilbuddet er primært for erhvervsaktive borgere som helt eller delvist har mistet arbejdsevnen, eller er I risiko for det,
samt borgere der oplever at de kan mindre som følge af nyopståede lændesmerter.
Målet er, at du:
Lærer at håndtere perioder med lændesmerter og stadig kan få dit hverdagsliv til at fungere
Lærer at træne, så du kan øge eller vedligeholde dit funktionsniveau og forebygge tilbagefald
Kan fastholde eller genoptage din tilknytning til arbejdsmarkedet.
Forløbet starter den 5. september 2016 i Slangerup. I løbet af de otte uger får du undervisning, og går til træning på hold
to gange om ugen af halvanden times varighed pr. gang. Det afsluttes med en samtale og test.
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For at deltage skal du have en henvisning fra din læge eller fra hospitalet. Hvis du vil vide mere om tilbuddet kan du få en
pjece hos din læge eller ringe til fysioterapeuterne på 47 35 07 76 mellem kl. 8-9.
Du kan også læse mere om tilbuddet i den flyer vi har udarbejdet.
Foto: KEJE.
Politik og Jura
Torvet 2
3600 Frederikssund
47 35 10 00
Skriv sikkert til Kommunikationsteamet i Politik og Jura via Digital Post:
Login med NemID
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Fordriv ventetiden med en god bog
Den 4. august søsættes et nyt initiativ i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, som skal gøre det sjovere for kommunens
forældre at fordrive ventetiden mens børnene er til svømning eller anden sport.
Det sker når Frederikssund Bibliotekerne opstiller en bogreol i idrætshallens café, og fylder den med spændende bøger
for både børn og voksne. Bøgerne kan man læse mens man venter, og hvis man ikke når at blive færdig, tager man bare
bogen med hjem, og leverer den tilbage når den er læst færdig. Der vil også være spændende tidsskrifter, men de skal
læses mens man venter og kan ikke lånes med hjem.
Minibiblioteket, der er blevet til i samarbejde mellem SIK og Frederikssund Bibliotekerne, åbner torsdag den 4. august, og
ligger i forlængelse af Frederikssund Bibliotekernes vision: Bibliotekerne - Der hvor du er! Fremover er det altså ikke kun
kroppen man kan træne i SIK, men også hjernen.
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Sundt og sjovt tilbud til overvægtige børn
Frederikssund Kommune har indgået et samarbejde med foreningen FitforKids for at hjælpe overvægtige og inaktive
børn til en sundere livsstil og dermed et bedre liv.
60.000 børn i Danmark er svært overvægtige eller fede. Det har alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, men for
børnene er mobning og ensomhed det værste. Frederikssund Kommune vil hjælpe overvægtige børn og deres familier
med at få en sundere livsstil og forhåbentlig et bedre liv. Derfor er kommunen gået ind i et samarbejde med foreningen
FitforKids, som har stor erfaring med at tilbyde et sundhedsforløb til børnene og deres familier.
FitforKids er baseret på frivillig arbejdskraft og tilbyder gratis vægttabsforløb til børn mellem 7 og 15 år og deres familier
under mottoet ”Alle børn har ret til en sund livsstil!” Foreningen har eksisteret siden 2007 og i 2012 gennemførte
foreningen et forskningsprojekt i samarbejde prof. Dr. med. Bente Klarlund Pedersen fra Rigshospitalet, for at få
videnskabelig dokumentation for effekten af FitforKids programmet. Resultatet viste, at FitforKids forbedrer børnenes
metaboliske tilstand, kropskomposition, fitness og selvvurderet livskvalitet og at børnene er markant sundere
efterfølgende.
Søger instruktører og deltagere
Det er blandt andet de gode resultater samt FitforKids tilgang til at hjælpe børnene og deres familier, som har fået
Frederikssund Kommune til at indgå i et samarbejde. For at komme i gang med det første hold, skal der uddannes
FitforKids instruktører, som har lyst til frivilligt at træne, vejlede og motivere børnene, og hjælpe dem med at holde fast i
det positive. Har du lyst til at blive FitforKids instruktør, kan du kontakte FitforKids på 70 70 29 20 og høre mere om dette.
Men der er naturligvis også brug for børn, der er overvægtige eller inaktive og som vil få gavn af at deltage.
Sundhedsplejen har allerede kontakt til nogle familier, men der kan sagtens være flere, som gerne vil være med i
FitforKids forløbet. Når man deltager i forløbet går barnet til træning to gange om ugen, tirsdag og lørdag, på
Trekløverskolen afdeling Marienlyst. Om lørdagen er træningen for hele familien, og her vil den ugentlige vejning finde
sted. Det er ikke kun barnet, der bliver vejet, men også forældre eller søskende. Dette er med til at støtte barnet i
forløbet. Derudover modtager familien kostvejledning og der vil være motivations- og forældrecoaching.
Det er gratis at deltage og forløbet forventes at begynde i september 2016. Der er plads til 25 børn på holdet. Er du
interesseret i at tilmelde dit barn og familie, kan du kontakte FitforKids på telefon 70 70 29 20 eller mail info@fitforkids.dk
Du kan også læse mere i folderen om FitforKids forløbet.
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Babycaféer i august 2016
Hvis du er på barsel, og gerne vil møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer med din baby. I august måned i år afholdes der to babycaféer.
Babycafé er lig med en hyggelig formiddag på biblioteket. Den starter med et foredrag én times varighed og lidt frugt.
Bagefter er der hyggesnak.

Månedens caféer
I august måned er der to babycaféer; én i Frederikssund og én i Skibby.
Tirsdag den 30. august 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
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Fra kl. 10.00 til 11.00 handler det om Babytegnsprog; kommuniker med dit barn før det kan tale..
Vi får besøg af Line Fagerholt, som er uddannet talehørelærer og forfatter til bogen ”Mine første tegn”. Line introducerer
principperne bag babytegnsprog, der giver dit barn mulighed for at kommunikere, før det behersker det talte sprog.
Gennem babytegnsprog kan du lære dit barn at udtrykke ønsker og behov, hvilket forebygger frustrationer over ikke at
blive forstået.
Se mere på www.babytegnsprog.dk.
Tirsdag den 30. august 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Her er temaet børn og omsorg med John Petersen fra Simpel Førstehjælp.
John Petersen vil undervise i simpel førstehjælp, og han vil også fortælle om sikkerhed i hjemmet.
Se mere på www.simpel-fh.dk.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der ved begge caféer hyggetid og erfaringsudveksling.
Husk tilmelding
Husk at være indmeldt som låner, når du kommer på de åbne biblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup, så du kan
komme ind på biblioteket.
Tilmelding er nødvendig til alle babycafeer. Billetter skal bookes via bibliotekernes hjemmeside.
Hvis du har booket billet, og efterfølgende alligevel ikke kan deltage, så er det en stor hjælp for biblioteket at du giver
besked hurtigst muligt, så andre får muligheden for at deltage.
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3.300 nye LED-gadelamper i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune har netop gennemført første fase i udskiftningen af gamle strømslugende gadelamper til
strømbesparende LED-lamper, som er væsentligt billigere i drift.
I Frederikssund Kommune er der ca. 10.500 gadelamper i alt. Indtil videre har cirka 3.300 af disse fået skiftet deres
gamle lysstofrør eller kviksølvholdige pærer ud med nye strømbesparende og mere miljøvenlige LED-lamper. Dermed er
første fase af udskiftningen af de gamle lyskilder færdig.
Investeringen tjener sig hurtigt ind
- Udgifterne til de nye gadelamper ventes at tjene sig ind på blot syv år, fortæller Henrik Kjær, der er specialist i Vej og
Park hos Frederikssund Kommune. Den korte tilbagebetalingstid skyldes, at LED-lamperne har et energiforbrug på under
det halve at de gamle lyskilder, og samtidig har LED-belysningen også en markant længere levetid. Det er altså en
ganske god forretning for kommunen at skifte de gamle gadelamper ud, og den forventede besparelse på energiforbruget
skal således være med til at finansiere udskiftningen af de resterende gamle gadelamper.
Mulighed for styring af lyset
Udover en væsentlig besparelse i energiforbruget er der også andre fordele ved de nye LED-gadelamper. De
elektroniske styringsbokse, som bliver monteret sammen med lamperne, giver mulighed for at Henrik Kjær kan regulere
lysstyrken i den enkelte lampe enkelt og hurtigt.
- På en boligvej kan vi f.eks. have fuldt blus på lamperne i aftentimerne, hvorefter vi kan sænke lysstyrken til 50% om
natten. Når vi sænker lysstyrken giver det en yderligere nedsættelse af energiforbruget og øger samtidig lampernes
levetid, fortæller Henrik Kjær.
Styringssystemet giver operatøren mulighed for at justere lysstyrken i hver enkelt gadelampe fra en mobiltelefon og er i
øjeblikket i en testfase, hvor forskellige belysningsprofiler skal afprøves forskellige steder.
Anderledes lys
- De gamle gadelamper havde mere spildlys, hvorimod de nye LED-lamper giver et mere koncentreret lys, forklarer
Henrik Kjær og tilføjer:
- Det kan for nogen se ud som om, at der er mørke pletter på fortovet mellem gadelamperne, men det skyldes blot, at det
oplyste område får et kraftigere lys end med de gamle lamper.
De nye lamper giver altså et lidt anderledes lys, som man måske lige skal vænne sig til – men lyset er både billigere og
mere miljøvenligt, end det de gamle lamper leverede.
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Henrik Kjær viser en af de nye gadelamper, som bl.a. er sat op i Strandstræde i Slangerup. I fagsproget går denne lampe
fra Phillips under betegnelsen ”Lille Københavner”.

Nye LED-lamper er monteret bl.a. i masterne i Strandstræde i Slangerup
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Sommeraktiviteter hitter
Mens sommerferien går på hæld for alle kommunens skolebørn, så kan mange af dem starte på et nyt skoleår med en
række nye oplevelser, erfaringer og venskaber i bagagen, som de har fået ved de sommeraktiviteter kommunen udbyder
i samarbejde med en række frivillige foreninger og kulturinstitutioner.
Formålet med aktiviteterne er blandt andet at give børnene mulighed for at snuse til oplevelser inden for idræt, kultur og
fritidsliv - og måske finder du en ny interesse der varer ved.
Og aktiviteterne er mangfoldige. Lige fra sommerlæsning til liverollespil, porcelænsmaling, teater og de ting vi lagde vejen
forbi i dag: Håndboldskole, Den Gamle Smedje og AquaCamp, hvor sidstnævnte samtidig byder på en lille
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solstrålehistorie i integration.
Det handler om det sociale
Alle steder er der et fællestræk – således også på Håndboldskolen i Frederikssund Hallen, som HK73 står for:
- Det handler først og fremmest om det sociale, fortæller Kirsten Pedersen fra Håndboldklubben HK 73, og fortsætter:
- Det er en blanding af eksisterende medlemmer og helt nye børn som har tilmeldt sig, så der er mange som ikke kendte
hinanden før ugen startede, men på grund af stort sammenhold og fokus på det sociale, så gør alle 53 tilmeldte det nu.
Fx har vi en øvelse, hvor piger og drenge skal holde hinanden i hånden. Det lyder måske banalt, men er vildt
grænseoverskridende for nogle af børnene.

Der bliver spillet igennem på HK73's håndboldskole i Frederikssund Hallen.
Det sociale aspekt bakkes op af Laila Holmskov fra Slangerup Svømmeklub:
- Vi laver det her fordi vi syntes der mangler noget til børn i deres sommerferie, og vi kan se hvor glade børnene er. Og
så kommer der mange børn som har vandskræk – men det har de ikke når de tager herfra.
Svømning og integration i forening
På AquaCamp er der i år 101 tilmeldte børn i alderen fra fem til 12 år. Heraf er cirka havldelen nye børn, og så er der i år
også 14 flygtningebørn der deltager, takket være tilskud fra bl.a. Folkeoplysningsudvalget.
Iflg. Laila Holmskov startede det med at otte flygtningebørn var tilmeldt, men der mødte 14 op mandag morgen – og dem
tog vi selvfølgelig imod, fortæller svømmelederen:
- Vi var så lidt spændte på om de kom tirsdag, men det gjorde de. Børnene står faktisk klar før der åbnes om morgenen,
så det er bare skønt.
Om de 14 børn fortæller hun at én kunne svømme, tre kunne svømme lidt og de resterende ti kunne slet ikke svømme før
starten på AquaCamp – nogle af dem turde dårligt hoppe i vandet:
- Nu kan alle svømme, og er vilde med det.
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Børnene er vilde med det våde element, og boldrer sig i det i flere timer hvad dag på campen.
Iflg. klubbens formand, Anne-Marie Eriksen, skyldes børnenes begejstring også at det er gået hurtigt med at blive en del
af fællesskabet, hvilket har stor betydning.
- En blev fx helt ulykkelig da han slog fingeren så den blødte. Han var nærmest utrøstelig, hvilket viste sig at være frygt
for så ikke at måtte komme ud og svømme resten af ugen, fortæller Anne-Marie Eriksen.
At børnene virkelig elsker aktiviteterne underbygges af Sedra Fares på ti år.
Hun fortæller at det er smadder sjovt at være med:
- Og så har jeg fået flere nye venner – blandt andet én jeg skal gå i skole med efter sommerferien.
Da Sedra startede på AquaCamp var hun én af de børn der ikke kunne svømme, men fem dage efter kan hun snildt klare
25 meter crawl:
- Men så er jeg også træt når jeg kommer hjem om aftenen, så jeg sover godt, fortæller hun, og griner.
Det skræmmer hende bestemt ikke fra at ville svømme endnu mere:
- Jeg vil gerne fortsætte til svømning efter sommerferien for at lære endnu mere, betror hun os.

Sedra Fares nyder at være på AquaCamp. Her ses hun midt i billedet til venstre sammen med nogle af sine kammerater
på campen.
Giver nye medlemmer
Og det med medlemmer er også en faktor for foreningerne når de medvirker i sommeraktiviteterne. Det bekræfter både
Laila Holmskov og Kirsten Pedersen.
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- Det handler selvfølgelig også om at tiltrække nye medlemmer, fortæller Kirsten Pedersen – og om at gøre de
eksisterende endnu dygtigere.
Det er Laila Holmskov enig i, men understreger samtidig, at svømmeklubben faktisk som led i deres ønske om at fremme
integrationen, tilbyder at flygtningebørnene på AquaCampen gratis kan komme og svømme i klubben den næste sæson:
- Men det er vigtigt at understrege at intet af det var muligt uden tilskuddet fra kommunen, siger Laila Holmskov: Så det
er rigtig rart at det er der.

Det er ikke lutter sjov og spas på AquaCampen. Fx lærer børnene også om førstehjælp i vandet.
Gammelt håndværk
Sidste stop på vores rundtur var Den Gamle Smedje i Slangerup. Her handler det ikke så meget om at skaffe nye
medlemmer, men om at give børn og deres voksne en god, historisk oplevelse af hvordan en smedje arbejdede før i
tiden, og hvilket sager han producerede – og det var også et hit som kunne begejstre gæsterne i smedjen, hvilket
billederne herunder viser.
Drenge på traktor i Den Gamle Smedje.

Smedefaget bliver afprøvet.
Foto: KEJE og Svømmeklubben
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Pas på de små i trafikken
Børnene er tilbage fra sommerferie, og derfor bliver trafikanterne nu mindet om at passe ekstra godt på skolebørnene på
vejene. Det sker i Frederikssund Kommune med kampagnen ”Børn på vej”, samtidig med at politiet laver kontrol på
skolevejene.
Det skal være trygt og sikkert for kommunens skolebørn at gå og cykle til og fra skole. Desværre viser politiets kontroller
hvert år at mange bilister kører for stærkt på skolevejene. Derfor vil Frederikssund Kommune sammen med Rådet for
Sikker Trafik og TrygFonden minde bilisterne om at være ekstra opmærksomme omkring skolerne.
- Som barn eller ung kan det være svært at overskue den ofte kaotiske morgentrafik omkring skolerne. Derfor er det
vigtigt at flere bilister sænker farten og viser hensyn, så ingen skolebørn kommer til skade i trafikken, siger Henriette
Andersen fra Vej og Trafik i Frederikssund Kommune.
Politikontrol ved skolerne
Sideløbende med den landsdækkende kampagne ”Børn på vej” vil politiet fra den 8. til den 26. august 2016 sætte ind
med ekstra kontrol ved mange af skolerne. Ved sidste års kontrol stoppede politiet i hele landet flere end 6.000 bilister
der kørte for stærkt, 163 bilister med håndholdt mobiltelefon og 136 bilister der ikke havde spændt børnene fast.
Ved flere af kommunens skoler hjælper skolepatruljen med at få skolebørnene sikkert i skole.
13 til 16-årige særligt udsatte i trafikken
Som noget nyt sætter årets kampagne ”Børn på vej” også fokus på de ældre elever, da det er de 13 til 16-årige der
kommer mest til skade i trafikken. Ifølge ulykkesstatistikkerne kommer over fem gange så mange 16-årige alvorligt til
skade eller bliver dræbt i trafikken som 12-årige.
- Når børnene bliver ældre færdes de i højere grad alene i trafikken. Men teenagere har så meget andet i hovedet end
trafiksikkerhed, så når det går galt, er det ofte, fordi de er uopmærksomme, siger Gitte Aagaard, seniorkonsulent i Rådet
for Sikker Trafik. Hun fortæller videre:
- De unge tager måske nogle chancer eller glemmer at fokusere på omgivelserne når de fx kører sammen med deres
venner. Derfor er det så vigtigt at vi forældre også taler trafik og laver aftaler med vores store børn, for de har virkelig
brug for det.
Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har lavet en ny hjemmeside, hvor forældre til både små og store børn kan få gode
råd til hvordan de klæder deres børn på, så de ikke ender i en trafikulykke: www.sikkertrafik.dk/forældre.
Her vil du se kampagnen
Kampagnen ”Børn på vej” kører i ugerne 32–35. Det er Rådet for Sikker Trafik, kommunerne i Danmark og TrygFonden,
der står bag.
På vejene ved landets skoler hænger kommunen plakater op med budskabet ”Børn på vej”. Plakaterne skal få bilisterne
til at vise hensyn ved skolen. Samtidig har skolerne fået materialer, der skal hjælpe lærerne med at undervise i trafik.
I TV og på nettet vil forældre til teenagere møde en kampagnefilm, der minder forældrene om, at de skal tale trafik med
deres teenagere. Forældrene kan også teste deres viden om teenagere og trafik på www.sikkertrafik.dk/teenager
Politisk fokus på sikker trafik
Én ting er øget opmærksomhed fra forældres og Politiets side, kombineret med en kampagne i skoleårets første uger.
Men også fra lokalpolitisk hold er der stor fokus på sikker trafik og sikre skoleveje, fortæller formand for Teknisk Udvalg,
Tina Tving Stauning (A):
- I Teknisk Udvalg er vi hele tiden optaget af at gøre vores veje i kommunen mere sikre, navnlig omkring skolerne, hvor
der bliver stadig mere trafik. Blandt andet derfor har vi sidste år renoveret Kocksvej i Frederikssund med nye fortove og
cykelstier, da det er en af vores mest trafikerede skoleveje. Og i år er vi netop nu i fuld sving med et stort projekt omkring
Jægerspris Skole, fortæller udvalgsformanden.
Se nyhed om sikring af skolevej i Jægerspris.
- Hertil er der de senere år gjort meget for at sikre skolevejene yderligere i forbindelse med den nye skolestruktur, og de
ændrede færdselsmønstre det har givet for kommunens skolebørn, blandt andet på Marbækvej og Roskildevej i
Frederikssund, Selsøvej i Skibby og Hyllestedvejen i Jægerspris, for blot at nævne nogle eksempler, siger Tina Tving
Stauning, der til sidst minder om at det er vores guld der bevæger sig rundt i trafikken, og at meget ville være opnået hvis
vi letter foden fra speederen og sænker farten.
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Nyt biblioteksprogram ude nu
Selv om kalenderen stadig siger sommer er Frederikssund Bibliotekernes efterårsprogram netop udkommet, og der er
masser af spændende arrangementer i vente.
Er man til litteratur, kan bibliotekerne fx tilbyde foredrag med forfatterne Dorthe Nors og Anne-Marie Vedsø Olesen. Eller
hvad med at komme til bogcafé? Her giver bibliotekarerne masser af inspiration til læsning, og samtidig byder de på kaffe
og lagkage.
I programmet kan man også læse om bibliotekernes musiktema i november, hvor man blandt andet kan møde Karsten
Vogel, Baobab Sisters og Bilal Irshed Trio.
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Vil man høre mere om hvordan man bruger de sociale medier eller
snuse lidt til slægtsforskning, så har biblioteket også introduktioner til dette.
Blandt tilbuddene til børnene kan vi nævne en workshop med tandbørsterobotter, Bogormens Madklub - og man kan
også komme og overvære dyr fra naturen blive dissekeret?
Programet kan hentes på dit lokale bibliotek eller ses på bibliotekernes hjemmeside. Kig med og lad dig friste af de
mange tilbud til børn og voksne.
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Hvad er vigtigst for dig i den nye svømmehal i den kommende idrætsby?
Wellness, leg, træning eller konkurrence? Nu har du mulighed for at komme med din mening til indholdet i den nye
svømmehal.
Lørdag den 13. august 2016 vil medarbejdere fra Frederikssund Kommune være til stede følgende steder for at informere
og give borgerne mulighed for at svare på et kort spørgeskema om deres prioriteter i en ny svømmehal:
Skibby/indgangen til Meny supermarked: Kl. 9.30 til 11.00
Jægerspris/indgangen til Superbrugsen: Kl. 9.30 til 11.00
Slangerup/indgangen til Superbrugsen: Kl. 9.30 til 11.00
Frederikssund/hovedindgangen til Sillebrocenteret: Kl. 11.30 til 13.00
I perioden 8. til 15. august 2016 vil der i Slangerup og Frederikssund Svømmehal også være mulighed for at svare på
samme spørgeskema. Du kan også inden den 16. august 2016 skrive en mail til kulturogfritid@frederikssund.dk med dine
vigtigste prioriteter i en ny svømmehal.
Ny svømmehal forventes færdig i 2019
Opbygningen af idrætsbyen inddeles i flere faser. I første omgang har Byrådet afsat 121 mio. kr. som blandt andet skal
gå til en ny svømmehal der afløser den nuværende Frederikssund Svømmehal, samt til fodboldbaner og lokaler til
omklædning og sociale aktiviteter. Første spadestik til byggeriet i fase 1 forventes at blive taget i løbet af sommeren
2017.
Svømmehallen og de øvrige faciliteter i fase 1 forventes færdig i 2019. Læs mere om den kommende idrætsby på
www.frederikssund.dk/idrætsby
Tilbud til dig der har eller har haft kræft
Vi tilbyder et forløb for kræftramte, hvor vi arbejder med hvordan du styrker eller genvinder kontrol og handlekraft i dit liv.
I forløbet er der fokus på:
Værktøjer til at forbedre din hverdag gennem god kost, bevægelse og tænkning
Viden om hvordan du kan fastholde dit arbejdsliv eller søge pension
Viden og vejledning om senfølger og håndtering af disse
En fysisk og mentalt styrket krop
Mulighed for erfaringsudveksling med ligestillede.
Tilbuddet tager sin start i en samtale og test med fokus på dine behov, udfordringer, fysiske tilstand og motivation.
Ud fra samtalen og en faglig vurdering sammensættes et tilbud med en eller flere af følgende dele: kursusforløb, træning,
ergoterapeutisk vejledning og rygestophjælp.
Kurset forløber næste gang på følgende dage 22., 26. og 29. september samt 3. oktober 2016. Træning opstarter
herefter.
For mere information se www.frederikssund.dk/kræft eller kontakt sygeplejerske Henriette Lose på 40 49 06 26.
For at deltage skal du bruge en henvisning. Kontakt din læge eller sygehuset for at få en henvisningen til tilbuddet.
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Festdag for nye skoleelever
På Jægerspris Skole begyndte 49 forventningsfulde elever i 0. klasse tirsdag den 9. august. Og de blev modtaget med
Dannebrog og velkomstsang af skolens øvrige elever.
På Jægerspris Skole er det en tradition at de nye elever i 0. klasse bliver sunget ind i klasserne, når de møder den første
morgen. Og tirsdag den 9. august var ingen undtagelse. Efter en kort udendørs velkomst af skoleleder Allan Bo Carlsen
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gik de spændte elever indenfor med deres forældre, hvor resten af eleverne ventede dem med velkomstsang og flagallé.

Lea Manly med sine forældre Camilla og Jesper bliver modtaget med velkomstsang og flagallé.
God overgang mellem børnehave og skole
Blandt de nye elever var Nickolas Ørsted Tonagel på 6 år som havde taget mor og far, Pia Ørsted og Rene Tonagel, med
til første skoledag. Nickolas begyndte, som mange af de andre nye elever, i mini-SFO allerede i maj måned. På den
måde har en del af eleverne mødt hinanden før, og det er Nickolas’ mor, Pia Ørsted, glad for:
- Jeg synes, det er rigtig godt, at de lærer hinanden at kende inden skolen begynder, siger hun og understreger, at der
har været en fin introduktion til skolelivet.
- I børnehaven blev vi inviteret til et møde med både pædagogen fra børnehaven og en kommende lærer fra 0. klasse.
Det giver en rigtig god overdragelse fra børnehave til skole, konstaterer hun.
Sommerfugle i maven
De i alt 49 nye 0. klasses elever som netop er mødt ind på Jægerspris Skole kommer i kyndige hænder hos de to
børnehaveklasseledere Mette Kreiberg og Sanne Forss. De får en klasse hver på henholdsvis 24 og 25 elever og
fordelingen mellem drenge og piger er også ganske lige viser det sig, da Sanne Forss byder velkommen i
klasseværelset. Der er 12 drenge og 13 piger 0. B.
- Er der nogen af jer, som havde svært ved at falde i søvn i går aftes? spørger Sanne Forss og fortsætter:
- Og kunne I mærke de der sommerfugle der kildede i maven? Hænderne ryger i vejret på de fleste af børnene som
bekræftelse på den store spænding, der bliver udløst netop i disse dage.

Mange af børnene rakte hånden op, da de blev spurgt om der var sommerfugle i maven.
Rim og remser
Programmet for de nye elevers første skoledag er heldigvis overkommeligt. Den første times tid forløber sammen med
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forældrene i klasseværelset, hvor eleverne blandt andet skal lave et navneskilt. Herefter bliver mor og far sendt over i
hallen for at høre foredrag med familievejleder Lola Jensen, der er kendt fra TV2s Go’ Morgen Danmark. Hun skal –
meget apropos – tale om emnet skolestart. Imens skal børnene lære et par sange og nogle rim og remser, og så skal der
klippes og klistres noget pynt som skal bruges til udsmykning af fællesrummet. Allerede kl. 12 slutter første skoledag og
børnene kan tage hjem med forældrene eller evt. fortsætte i SFO.
I Frederikssund Kommune har i alt 391 børn haft første skoledag mandag den 8. og tirsdag den 9. august. Heraf de 49 på
Jægerspris Skole.
Nedenfor kan du se en række stemningsbilleder fra dagen. Foto: KEJE.

Børnehaveklasselederne Sanne Forss (tv.) og Mette Kreiberg gik forrest og ledte de nye elever igennem flagalléen.
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Foto: KEJE.
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Brug de nye grønne poser til dit madaffald
I Frederikssund Kommune sorterer vi madaffald. Vi er gode, men vi kan blive bedre. Derfor skal alle vi, der sorterer
madaffald i dag, fra den 1. september 2016 bruge de nye grønne madaffaldsposer. Poserne bliver delt ud i løbet af
august sammen med en lille køkkenspand og en folder. Og ja, det er rigtig nok - det grønne affald har skiftet navn fra
"bioaffald" til "madaffald". Så er det nemlig lettere at forstå, at spanden kun er til det grønne affald fra dit køkken og ikke
det fra haven.

Når du sorterer korrekt og benytter madaffaldsposer i stedet for plastikposer, er du med til at sikre, at alle
næringsstofferne i madaffaldet genanvendes. Madaffaldsposerne kan nemlig komposteres sammen med madaffaldet.
Derfor slipper vi for at åbne og frasortere plastikposer, og vi sikrer, at alt madaffaldet kommer med videre i behandlingen
og bliver til biogas og kompost. Tak for din hjælp og Tak for MAD(affald)!
Se mere på siden om madaffald
Nyheden er opdateret den 12. august. Ordlyden er rettet for at gøre klart, at det er de husstande, der allerede i dag
sorterer, som får uddelt de nye poser, folder og køkkenspand.
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11 Vejen til en ny fjordforbindelse
Det varer endnu et stykke tid inden den nye bro over Roskilde Fjord begynder at tage form. Først skal der nemlig skabes
vejadgang for de store entreprenørmaskiner, og det arbejde er i fuld gang.
Hvis man kører til eller fra Frederikssund ad Frederikssundsvej, så kan man ikke undgå at blive opmærksom på det
enorme anlægsarbejde der er i gang lige syd for Frederikssund, som skal munde ud i en ny forbindelse over Roskilde
Fjord. Lige nu handler det om at skabe adgang til fjorden for de store entreprenørmaskiner, der skal lave broen. Samtidig
med adgangsvejen for maskinerne anlægger Vejdirektoratet også en del af den endelige motortrafikvej, som skal lede
hen til den kommende bro. Adgangsvejen skal være på plads i slutningen af oktober, hvor det ventes at forarbejdet til
byggeriet af broen kan komme i gang.
Terrænet skal tilpasses vejen
En væsentlig del af opgaven med anlæggelsen af vejen mellem Frederikssundsvej og fjorden er at regulere terrænet, så
vejtilslutningerne kan laves fortæller projektchef Henrik Vincentsen fra Vejdirektoratet. Og fordi Frederikssundsvej ligger
forholdsvis højt i forhold til terrænet ned mod fjorden er det nødvendigt at tilføre 75.000 kubikmeter jord for at få niveauet
til at passe. Så her finder man en væsentlig del af forklaringen, hvis man synes, at der er megen tung trafik i området for
tiden.
- Når vi laver en motortrafikvej, så er det terrænet, der skal tilpasse sig vejen og ikke omvendt, fortæller Henrik
Vincentsen og tilføjer:
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- Derfor er vi nogle steder nødt til at tilføre jord for at hæve terrænet, og andre steder må vi fjerne jord, så vi sikrer, at
vejen får et lige forløb.
Broen skal holde i 120 år
Den nye forbindelse over fjorden er designet til at have en levetid på 120 år, og derfor skal vejtilslutningerne også laves
med henblik på at kunne holde i mange år. I øjeblikket har 20-25 mand deres daglige gang på byggepladsen, og de er i
fuld gang med at lave bunden til den nye motortrafikvej. Vejen vil få en midterrabat med autoværn, to spor i hver retning
samt et nødspor. Og selv om hastighedsbegrænsningen bliver på 90 km/t, så har Vejdirektoratet valgt at dimensionere tilog frakørslerne som til en motorvej, fortæller projektchefen.
Kontrakt i oktober
Hvem der kommer til at bygge den nye bro er fortsat uvist. Fire konsortier har budt på opgaven og Vejdirektoratet er
netop i disse dage i fuld gang med at læse tilbuddene.
- Byderne har afleveret to kuverter – en med den tekniske del af opgaven og en med prisen, siger Henrik Vincentsen og
fortsætter:
- Vi vurderer først den tekniske del af projekterne, inden vi sammenholder det med prisen. Det tilbud, som har det bedste
forhold mellem pris og kvalitet, vinder udbuddet, forklarer han. Henrik Vincentsen forventer at kunne indgå kontrakt med
et konsortium i begyndelsen af oktober.

Vejen begynder så småt at tage form. I baggrunden ses Frederikssundsvej, som ligger en del højere end det øvrige
terræn. Derfor er det nødvendigt at tilføre omkring 75.000 m3 jord for at udligne niveauerne. Fotos: Kenneth Jensen.

En tunnel under den kommende motortrafikvej skal sikre, at området fortsat kan bruges rekreativt af motionister mv.
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To nye permanente regnvandsbassiner sørger for afvanding af området.

Terrænet bliver
tilpasset vejen og ikke omvendt. Nogle steder skal niveauet hæves, og andre steder skal der fjernes jord, for at vejen kan
få et lige forløb.
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Henrik Vincentsen fra Vejdirektoratet er projektchef og er med til at vurdere de afgivne tilbud. Han venter at kunne skrive
kontrakt med det konsortium, som vinder opgaven, i begyndelsen af oktober.
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12 Aktiv Fritid ude nu
Har du brug for inspiration til din fritid? Så brug et øjeblik på at kigge folderen Aktiv Fritid igennem.
Igen i år udgiver Folkeoplysningsudvalget folderen Aktiv Fritid, der rummer et hav af aktivitetsmuligheder og –tilbud fra
kommunens mange foreninger, aftenskoler, grupper mv.
126 forskellige tilbud
Blandt de mange spændende ting, man kan bruge sin fritid på, finder man blandt andet tilbud inden for sundhed og
bevægelse, kunst og kultur, aktiviteter for voksne, aktiviteter for børn, kreative kurser og inspirerende foredrag. Fra
syning til sprogundervisning – fra malekurser til mindfulness og en masse andre ting.
Folderen bliver husstandsomdelt i Frederikssund Kommune i august måned. Du kan også finde den på bibliotekerne eller
du kan hente folderen Aktiv Fritid lige her.
Kig i folderen - der er garanteret noget, der interesserer dig.
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15 Frederikssund fejrer Danmarks udsendte og veteraner
For første gang markerer Frederikssund Kommune den nationale flagdag for udsendte og veteraner ved at
invitere disse til at fejre dagen på rådhuset.
Når flaget hejses mandag den 5. september for alle Danmarks udsendte og veteraner, holder borgmester John Schmidt
Andersen tale for alle de fremmødte. Frederikssund Kommune har nemlig valgt at markere dagen med mere end blot
flaghejsning.
Alle kommunens veteraner er inviteret til at deltage i arrangementet, der begynder kl. 8. Efter flaghejsning er alle
veteraner inviteret med ind i byrådssalen, hvor der vil være kaffe og rundstykker.
- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi viser vores soldater og veteraner, at vi værdsætter deres store indsats for Danmark.
Derfor er jeg også glad for, at vi kan invitere dem til en bid morgenmad på flagdagen og jeg glæder mig personligt meget
til at hilse på alle dem, der kommer, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Alle veteraner er velkomne på dagen og af hensyn til forplejning bedes man tilmelde sig inden 29. august ved at sende
en mail til byradssekretariatet@frederikssund.dk. Der er et begrænset antal pladser, derfor foregår tilmelding efter først til
mølle-princippet.
Flagdagen for Danmarks udsendte og veteraner blev indført første gang i 2009. Frederikssund Kommune har naturligvis
hejst flaget hvert år den 5. september siden da. I år bliver dagen for første gang markeret med et mindre arrangement.
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16 Mere bevægelse med Leg På Streg
Flere af skolerne i Frederikssund Kommune har valgt at indgå i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om konceptet
Leg på streg, som kobler læring og bevægelse i sjove udendørsaktiviteter.
I løbet af efteråret vil flere og flere af skolernes afdelinger få optegnet store, farverige baner i skolegården. Banerne er en
del af konceptet Leg på streg #2, som skal hjælpe lærere og pædagoger med at få mere bevægelse ind i undervisningen
for indskolingen og mellemtrinnet.

På Jægerspris Skole er skolegården blevet udsmykket med figurer, tal og bogstaver i forskellige farver. Fotos: KEJE.
Gennem sjove aktiviteter kobler Leg på streg læring og bevægelse på de farverige tal- og bogstavsbaner. Det giver
mulighed for, at eleverne kan hoppe sig igennem regnestykker, hente bogstaver i hinkeleg eller lege tagfat samtidig med
de staver sig igennem navneord. Leg på streg er nemlig udviklet til at indgå som en del af fagundervisningen og giver
mulighed for andre læringsformer og en mere varieret skoledag.
- Jeg er rigtig glad for, at så mange af skolerne har tilmeldt sig Leg på streg. Jeg er sikker på, at både lærere og
pædagoger vil bruge banerne i både undervisning og leg, og at vores elever vil opleve det som en sjov måde at lære på.
Med skolereformen kom der et krav om 45 minutters daglig bevægelse i skolen, og Leg på streg gør det nemmere at
overholde kravet, samtidig med at undervisningen bliver en leg, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt, formand for
Uddannelsesudvalget.
Masser af muligheder
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Med Leg på streg følger en mappe med forslag til mange forskellige aktiviteter, som lærere og pædagoger kan lade sig
inspirere af. Der er lege til fagene dansk, matematik, natur/teknologi, engelsk og tysk. Dermed er der masser af
muligheder for at bevæge sig, mens man lærer.
Forskning har vist, at bevægelse styrker både indlæring, trivsel og sundhed. Sammenhængen mellem bevægelse og
sundhed er da også grunden til, at Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Nordea-fonden har udviklet Leg på streg. Fysisk
aktivitet kan nemlig være med til at forebygge livsstilssygdomme som for eksempel kræft. Kræftens Bekæmpelses
arbejde tager afsæt i forskningen, som viser, at en tidlig indsats i barnets liv øger chancerne for gode og sunde vaner
resten af livet.
Det er endnu ikke alle de skoler, som har takket ja til Leg på streg, der har fået tegnet banerne op. Dette skyldes primært
vejret, der i sommerens løb ikke har været oplagt til, at der skulle spraymales på asfalten i skolegårdene. Banerne vil
blive streget op i løbet af sensommeren og efteråret, så hurtigt som det kan lade sig gøre.
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16 Køkkenløjer på Fars Køkkenskole
Frederikssund Kommune lancerer et nyt tilbud til fædre og deres børn i 2.-4. klasse. Vi sætter fokus på samvær om
madlavning, madmod og madglæde.
De fleste kender følelsen af, at tiden er knap, når der skal laves mad, at det kan være svært at finde på nemme og
hurtige retter, som børnene kan lide, eller at det er svært at få børnene med i køkkenet.
Derfor starter vi Fars Køkkenskole i Frederikssund Kommune. Her kan fædre sammen med deres børn i 2.-4. klasse lave
lækre og sunde retter, som børn og voksne kan lide, og som er lige til at gå til i fællesskab.
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Sjove og dygtige undervisere vil sætte gang i køkkenløjerne, så deltagerne får inspiration til at hygge sig med
madlavningen og får styrket deres mod på nye råvarer og smagsoplevelser i en sjov og afslappet atmosfære.
Hvem kan være med på Fars Køkkenskole?
Fars Køkkenskole er både for fædre, der typisk ikke laver mad, og for dem, der elsker det. Det vigtigste er nemlig at børn
og fædre får nogle hyggelige timer sammen omkring maden – både med at tilberede den og spise den sammen. Og har
far ikke mulighed for at komme, så kan bonusfar, bedstefar, onkel eller en helt anden mand, som kender barnet, deltage i
stedet. Det vigtige er, at mænd og børn har lyst til at hygge sig i køkkenet sammen med andre fædre og børn.
Vær med i en succes
- I første omgang starter vi to køkkenskoler– en i Frederikssund og en i Skibby. Og vi er naturligvis spændte! Fars
Køkkenskole er blevet opfundet og afprøvet i Vallensbæk med kæmpe succes, og er siden udbredt til 15 kommuner
landet over. Alle køkkenskoler melder om succesoplevelser med masser og sjov og ballade. Vi glæder os derfor meget til
at komme i og få spredt madglæde, madmod og gode oplevelser i køkkenet fra september og det næste halve år, siger
sundhedskoordinator Louise Barkan Staal.
Du kan læse mere om tilbuddet, og hvor du skal tilmelde dig på www.frederikssund.dk/farskoekkenskole
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17 Brug fritidspasset
Måske har du overvejet hvordan det er at gå til teater, spejder, kampsport eller gymnastik? Og måske har du ikke lige
fået taget dig sammen til at melde dig ind i en forening, hvor du kunne gøre det. Men med fritidspasset kan børn og unge
i alderen 6 – 20 år nu gratis afprøve tilbuddene hos en række foreninger.
Gælder hele året
Fritidspasset bliver netop i disse dage delt ud til alle skoler, gymnasier, biblioteker mv. i Frederikssund Kommune. Passet
giver børn og unge ret til gratis og helt uforpligtende at deltage i aktiviteter hos en række foreninger, så man kan prøve
om det er noget der vækker ens interesse, inden man melder sig ind og betaler kontingent.
Passet gælder i et år fra 1. september 2016 og rummer 26 forskellige idræts-, spejder-, hobby- og kulturtilbud.
Du kan se fritidspasset her.
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17 Kom til træf for træbåde i Østby Havn
Ikke mindre end 30 træjoller og –både deltager i det traditionsrige årlige træf ”Fjordens Træbåde” dem 20. august. Blandt
de mange både kan du blandt andet se vikingeskibet Havhingsten, som gæstede Frederikssund Havn i slutningen af juli
og galeasen Thorshavn fra Færøerne. Træffet har været afholdt siden 1999 og bliver holdt forskellige steder i Roskilde
Fjord og Isefjorden – og i år altså i Østby Havn ved Skibby.
Gode historier og stegte ål
Skibene ankommer til Østby Havn fredag den 19. august og lørdag den 20. august kl. 10 bliver der åbnet for publikum
med en tale af borgmester John Schmidt Andersen. Her kan man se bådene, tale med skipperne og høre om gamle
dages sejlads og fiskeri, møde rebslager og sejlmager og få en gratis sejltur med ”Arne og Jørgen-jollen”, som har 50 års
jubilæum i år. Der vil også være mulighed for at købe stegte ål, frikadeller, pandekager, is og drikkevarer.
Vikingeskibet Havhingsten dukker først op kl. ca. 15 om eftermiddagen, men indtil da kan du opleve præstationssejlads af
de øvrige både. Skibene forlader Østby Havn i løbet af søndag den 21. august.
Der er gratis adgang til arrangementet som museumskoncernen ROMU og ”Arne og Jørgen”-lauget står bag. Det foregår
på Østby Havn, Hammervej 28, 4050 Skibby.

Havhingsten i Roskilde Fjord.
Foto: KEJE.
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17 Elleve nyoprettede stillinger
Som et led i udmøntningen af Værdighedspuljen har Frederikssund Kommune oprettet elleve nye stillinger, alle med
ansøgningsfrist i august måned.
De tre af stillingerne er faste, mens de otte er tidsbegrænsede i 15 måneder med mulighed for forlængelse eller
fastansættelse:

En sygeplejerske med fokus på hverdagsrehabilitering til Døgnplejen (fast stilling)

To sygeplejersker med interesse for palliation til Døgnplejen (faste stillinger)

Fem pædagoger M/K til midlertidige projektstillinger på omsorgscentrene

En diætist

En demenskonsulent

En velfærdsteknologikonsulent
Se stillingsopslagene op www.frederikssund.dk/job
Med Værdighedspuljen styrker Frederikssund Kommune elementer i den hjælp, der ydes til ældre borgere og ved livets
afslutning. Det er fx ernæring, måltider, aktiviteter og en kvalificeret og sammenhængende hjælp, pleje og behandling.
Samtidig iværksættes nye initiativer, alt med fokus på værdighed.
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18 Det skal være sjovt at ha’ det sundt
Omsorgscenteret De Tre Ege i Jægerspris er hen over sommeren blevet certificeret som det kun fjerde
senioridrætscenter i Danmark. Men det handler ikke kun om motion og bevægelse. På De Tre Ege skal det også være
sjovt at dyrke motion.
Det er OL-dag på omsorgscenteret De Tre Ege i Jægerspris, og de knap 50 beboere er stort set alle i gang med en eller
anden form for aktivitet. Dagen er faldet sammen med en af sensommeren bedste dage rent vejrmæssigt, så aktiviteterne
kan afvikles både inde og ude. Der bliver blandt andet fisket i fiskedam, trillet kugler og kastet med flødeskumsindsmurte
kiks efter levende mål. Måske ikke helt klassiske olympiske discipliner, men så meget desto mere egnet til at bringe
smilet frem.
Stort fokus på bevægelse
Certificeringen som senioridrætscenter sker gennem Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) og bliver givet til
omsorgscentre, der opfylder en række krav til omfanget og kvaliteten af aktiviteter og bevægelse. Dels skal der være
mindst tre ugentlige aktiviteter indenfor ældreidræt, og dels skal der være kvalificerede instruktører for at sikre en høj
faglighed. Og det er netop tilfældet på De Tre Ege hvor en ergoterapeut, en pædagog og fire aktivitetsmedarbejdere
varetager de mange aktiviteter for de ældre.
- Vi sætter barren højt – der skal være mange aktiviteter, fortæller pædagog Stine Stokholm Lunn og tilføjer:
- Men det er vigtigt, at man også får et smil og et grin og har det sjovt med hinanden, mens man laver aktiviteterne. Vi
lægger stor vægt på det sociale element, så træning er også sjov og ballade med hinanden, understreger hun.
Mange muligheder
På omsorgscenteret i Jægerspris kan de ældre vælge mellem blandt andet trappetræning, stolefitness, fodbold, rytmik
eller en cykeltur med en af centerets frivillige på en af duo-cyklerne.
- Formålet er at tilbyde en forebyggende træning, så man vedligeholder sin styrke, evner og balance, fortæller Stine
Stokholm Lunn og understreger, at der ikke kun er fysisk udfordrende aktiviteter for de ældre, men også ting som biograf,
nørkleklub og et ugentligt besøg af børnene fra børnehaven.
Bare man har lyst
Ved OL-fiskedammen trækker Anne-Lise Brændegaard den ene fisk op efter den anden med det lille fiskenet. På
rekordtid har hun tømt bassinet for fisk og giver sit besyv med om aktiviteterne:
-Vi har masser af adspredelse her på centeret. Vi kan både spille petanque og kegler, og så er der også nogle gode
fester, fortæller hun og tilføjer:
- Så hvis man selv vil og har lyst til det, så behøver man bestemt ikke at kede sig, fastslår Anne-Lise Brændegaard, inden
hun fortsætter til næste OL-disciplin.
Fakta
De Tre Ege har flere års erfaring med at etablere aktiviteter og samarbejde med frivillige. Denne indsats blev styrket
yderligere med gennemførelse af FART projektet, som var en del af Handleplan for Ældre 2011-2015, og som satte
yderligere fokus på Frivillighed, Aktiviteter, Rehabilitering og Træning. I den forbindelse blev der også ansat terapeutisk
personale til at understøtte den udvikling. Det er dette målrettede arbejde de sidste år, som har været med til at sikre De
Tre Eges certificering som senioridrætscenter. Der findes i alt kun fire af disse centre i Danmark.
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19 Stor interesse for nye lokalefordelingsregler
Det var Folkeoplysningsudvalget, der havde inviteret kommunens foreningsliv til møde for at tage hul på en ændring af
den måde, man fordeler lokaler til foreningerne på.
En analyse af området lavet af Idrættens Analyseinstitut i oktober og november 2015 viser nemlig, at mens de fleste
idrætsfaciliteter er fuldt bookede, så er den reelle udnyttelse af dem noget lavere.
Ikke sværere med bedre
Derfor er anbefalingen i analysen, at man arbejder med bedre udnyttelse af de bookede tider i idrætshallerne. Og det har
sat tankerne i gang hos Folkeoplysningsudvalget, der gerne ser at ressourcerne bliver udnyttet bedre, sagde formanden
for Folkeoplysningsudvalget Kenneth Jensen i sin velkomst til de 80 fremmødte foreningsrepræsentanter.
- Det er afgørende at understrege, at det ikke skal være sværere at dyrke sin fritidsinteresse – men bedre, fastslog
Kenneth Jensen og forsikrede, at udvalgets indblanding ville være minimal og løsningerne skulle komme fra
foreningslivet selv.
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Omkring 80 repræsentanter var mødt frem til mødet, som blev holdt i Pyramiden på Thorstedlund.
Kan man fratage bookede tider?
I lyset af analysen var et naturligt spørgsmål til deltagerne på mødet om man bør kunne fratage en forening dens
bookede tider, hvis foreningen ikke bruger tiderne. Og det mente flere godt kunne komme på tale.
- Vi har en torsdagstid til kurser og træning, som vi ikke bruger hver eneste gang, fortæller Kim Andersen fra Skibby
Klatreklub, hvis medlemmer træner på klatrevæggen i Marbækhallen.
- Men hvis en forening har booket tid og konsekvent ikke bruger det, så burde man kunne fratage dem tiden, mener han
og tilføjer, at Skibby Klatreklub sagtens kan dele hallen med andre udøvere, da deres aktiviteter ikke fylder en særlig stor
del af hallen.
Også den nystartede linedanceforening Get it Onliners ser positivt på at få optimeret udnyttelsen af idrætsfaciliteterne i
kommunen.
- Som nystartet forening har det været svært at få tildelt tid i passende lokaler. Vi er blevet puttet ind hist og pist i både
Slangerup. Jægerspris og Frederikssund, fortæller Jeanette Johnsen fra foreningen og fortsætter:
- Det ville have hjulpet os i gang, hvis man kunne tage lokaler fra foreninger, som ikke bruger dem. Men det skal
naturligvis gøres i dialog med den pågældende forening, understreger hun.
Inspiration til nye regler
Udover at blive præsenteret for resultaterne af analysen på idrætsområdet kunne deltagerne på mødet også høre et
oplæg om erfaringerne med lokalefordeling i Høje Taastrup Kommune. Herefter var det op til de fremmødte at give deres
skriftlige besyv med, om hvordan man fremover skal fordele lokalerne i Frederikssund Kommune. De mange input bliver
nu sorteret af forvaltningen og givet videre til en arbejdsgruppe bestående af folk fra idrætsområdet, aftenskolerne,
Folkeoplysningsudvalget samt den kommunale forvaltning, forklarer Anders Munch Skovgren, der er konstitueret kulturog idrætschef i Frederikssund Kommune.
- Vi har fået rigtig meget spændende input fra vores foreningsliv. Det er glædeligt at mærke det store engagement og den
interesse de mange frivillige i foreningerne viser også i denne sag. Og det er vigtigt at foreningerne tager dette ansvar, for
det har stor betydning for deres virke, hvordan disse regler bliver skruet sammen, konstaterer han.
Arbejdsgruppen skal nu komme med et forslag til nye lokalefordelingsregler, som skal behandles i
Folkeoplysningsudvalget og derefter kommer de i høring hos foreningslivet. Anders Munch Skovgren forventer, at
Frederikssund Kommune har et nyt sæt regler for lokalefordeling inden jul.
Fakta
Analysen fra Idrættens Analyseinstitut baserer sig på observationer i Frederikssund Kommunes idræts- og svømmehaller
foretaget i ugerne 43 og 46 i 2015. Analysens hovedkonklusion er, at de 14 idrætshaller i Frederikssund kommune er
bookede i 94% af tiden, men reelt kun bliver benyttet i 64% af tiden. I svømmehallerne er udnyttelsesgraden oppe på
70%.
Hvis du vil læse mere om analysen af idrætsfaciliteterne kan du finde rapporterne her.
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Foreningerne skulle
besvare en række spørgsmål skriftligt. Svarene bliver nu bearbejdet af en arbejdsgruppe inden der skal tages politisk
stilling til nye lokalefordelingsregler.
2016 8

22 Babycaféer i september 2016
Hvis du er på barsel, og gerne vil møde andre forældre med babyer, så prøv bibliotekernes babycafeer med din baby. I
september måned afholdes i år fire babycaféer.
Babycafé er lig med en hyggelig formiddag på biblioteket. Den starter med et foredrag én times varighed og lidt frugt.
Bagefter er der hyggesnak.
Månedens caféer
I september måned er der fire babycaféer; én på hver af de fire biblioteker.
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek
Fra kl. 10.00 til 11.00 fortæller Karin Ylönen om at sove godt.
Giv dit barn gode og sunde sovevaner. Alt for mange børn sover for lidt og for dårligt. Kom og hør om søvnens
betydning, og om hvordan du hjælper dit barn til at sove godt og nok.
Se mere på www.sovgodtnu.dk.
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Slyngeworkshop med Tina Witt.
Livet med småbørn kan være udfordrende, men alt bliver nemmere, når du får hænderne fri.
Kom og vær med når slyngeinstruktør Tina Witt giver dig et overblik over slyngernes verden efterfulgt af en hands-on
workshop. Her kan du få hjælp til at få slyngen, viklen eller bæreselen til at fungere, hvad enten du har en i forvejen eller
blot er nysgerrig efter at prøve.
Se mere på www.sneglehuset.com.

Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
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Hør om Babytænder og -tandpleje med Børnetandplejen.
Medarbejdere fra børnetandplejen i Frederikssund forklarer, hvordan du bedst plejer din babys første tænder. Her får du
gode råd om, hvordan du vænner dit barn til at få børstet tænder, hvilken teknik du kan anvende og meget mere.
Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Hør om Barnets sproglige udvikling.
Hvordan kan man som forælder understøtte sit barns sproglige udvikling?
Det vil tale-hørelærer Connie Enghave og Kirsten Skjødt komme ind på, når de besøger babycaféen med gode råd til,
hvordan du styrker dit barns ordforråd og hvad du bør undgå.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der ved alle caféer hyggetid og erfaringsudveksling, og i Slangerup kommer sundhedsplejersken
også på besøg.
Husk tilmelding
Husk at være indmeldt som låner, når du kommer på de åbne biblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup, så du kan
komme ind på biblioteket.
Tilmelding er nødvendig til alle babycafeer. Billetter skal bookes via bibliotekernes hjemmeside.
Hvis du har booket billet, og efterfølgende alligevel ikke kan deltage, så er det en stor hjælp for biblioteket at du giver
besked hurtigst muligt, så andre får muligheden for at deltage.
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22 Til dig der lever med kroniske smerter
Måske er kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” noget for dig.
Du bliver præsenteret for redskaber, som kan medvirke til, at det er dig, og ikke smerterne, der styrer dit liv.
Instruktørerne på kurset lever selv med kroniske smerter og har derfor personligt kendskab til de udfordringer, det fører
med sig.
Tid og sted
Glassalen, Tolleruphøj, Roskildevej 160a, 3600 Frederikssund.
Kurset strækker sig over seks tirsdage i tidsrummet 14.30 – 17.00. Første gang er tirsdag den 20. september 2016.
Læs mere om kurset: på www.frederikssund.dk/kroniskesmerter.
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og vi opfordrer til, at du tilmelder dig hurtigt. Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z.
Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller 21 13 44 75. Det er gratis at deltage.
Kurset erstatter ikke behandlingsforløb hos læge eller specialist, men skal ses som et supplement.
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23 Slangerup Bibliotek gasser op til jazz
Torsdag den 25. august kl. 15-17 indtager Snake City Jazzfestival biblioteket i Slangerup.
Her kan du høre Gassers Jazzband underholde et par timer med swingende, glad jazz. Og lige inden da – fra kl. 14 – er
der fernisering samme sted på en udstilling med malerier af den lokale kunstner Jens Christian Gjerløff fra Slangerup.
Også lørdag den 27. august er biblioteket en del af jazzfestivalen. Her kan du nemlig møde biblioteket i Kongensgade til
Snake City Markedsdagen. Hold øje med bibliotekscyklen og kom hen og deltag i konkurrencen, hvor der er en fin
præmie til vinderen.
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Gassers Jazzband underholder på Slangerup Bibliotek.
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23 Velkommen til borgermøde om budgetforslag 2017
Kom til borgermøde om budgetforslag for 2017 – og hør om de væsentligste tiltag for de kommende år.
På mødet gives en introduktion til forslaget, og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog med medlemmer af
byrådet.
Borgermødet bliver holdt:
Torsdag den 15. september kl. 19.00 – 21.00 i Frederikssund Hallerne (Dansesalen), Kalvøvej 13, 3600
Frederikssund.
Høringsperioden er fra den 8. september til den 28. september, hvor høringsmaterialet kan læses på
www.frederikssund.dk/borgerdialog2017.
Tilmeld dig til borgermødet via www.frederikssund.dk/tilmelding2017 senest mandag den 12. september. Alternativt kan
tilmeldingen ske på tlf. 47 35 11 80
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24 Få penge til bedre bredbånd
Fremtidens informationsbehov vil være så stort, at de gamle kobberkabler, som mange i dag har som internetforbindelse,
ikke vil være i stand til at flytte tilstrækkelige mængder data. Derfor uddeler Energistyrelsen nu støttekroner til bedre
bredbåndsforbindelser og man kan stadig nå at søge.
- I dag er min internforbindelse faktisk tilstrækkelig, siger Bendt Laursen fra Skuldelev og fortsætter:
- Men vi er nødt til at geare vores forbindelser til fremtidens behov. Derfor vil vi søge penge fra Energistyrelsens
bredbåndspulje, fortæller han.
Halvdelen af grundejerne er interesserede
Bendt Laursen har sommerhus i Skuldelev og er samtidig formand for grundejerforeningen Stormgården samme sted.
Som flere andre foreninger eller grupper i Frederikssund Kommune er Stormgården ved at forberede en ansøgning til
Energistyrelsens bredbåndspulje. Den har til formål at understøtte udviklingen af bedre bredbånd i de områder af
Danmark, hvor forbindelserne er for dårlige. Blandt Stormgårdens medlemmer har cirka halvdelen givet positivt tilsagn
om at være med i projektet, der går ud på at Indhente tilbud fra teleudbyderne på bedre forbindelser og efterfølgende
søge medfinansiering fra bredbåndspuljen.
- Når Energistyrelsen tager stilling til ansøgningerne, er der en række kriterier, der skal opfyldes, forklarer Bendt Laursen
og fortsætter:
- Et af dem er antallet af omfattede ejendomme og tilslutningsgraden i området. Derfor er vi i grundejerforeningen
Stormgården interesseret i at finde ud af, om der i vores nærområde er andre grupper eller foreninger, som gør sig de
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samme overvejelser, siger han.
Har betydning for værdien
Et andet krav fra energistyrelsen er at der skal være en egenfinansiering fra de deltagende husstande på minimum 2000
kr. Og det kan lyde som meget, men ifølge Bendt Laursen kan de penge være givet godt ud.
- Interessen for køb og salg af såvel helårs- som fritidsboliger afhænger også af hvor gode internetforbindelser, der er i
området. For fritidsboliger lyder det måske overraskende, men når man opholder sig i sit sommerhus, vil man jo gerne
kunne fungere på samme måde som på sin faste bopæl. Og selv om de gamle kobberkabler måske nok er tilstrækkelige i
dag, så er vi nødt til at følge med tiden, så vi også har tilstrækkelig forbindelse i fremtiden, fastslår han.
Frist 31. oktober
Hvis du bor i et område, hvor du ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 mbit/s upload kan det være, at
din adresse er med på Energistyrelsens liste over støtteberettigede adresser i Danmark. Puljen indeholder 80 mio. kr. for
2016, og inden man kan søge, skal man have annonceret sit projekt i tre uger på styrelsens hjemmeside. Der er
ansøgningsfrist til Energistyrelsens bredbåndspulje den 31. oktober 2016.
Her kan du læse mere om hvordan man søger penge fra bredbåndspuljen.
Her kan du se hvilke grupper og foreninger i Frederikssund Kommune, der er ved at forberede eller allerede er i gang
med ansøgningsprocessen.

Foto: KEJE.
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24 I bølgen blå med Willumsen
En flok børn og unge løber, leger og bader på stranden ved Skagen. Det motiv er omdrejningspunktet i en ny udstilling på
J.F. Willumsens Museum.
Det er billederne ”Badende børn på Skagen strand” samt ”Sol og ungdom”, der ligger til grund for J.F. Willumsens
Museums nye udstilling, som åbner den 7. september 2016. Værkerne er Willumsens to hovedværker i dansk kunst og
inden for nordisk vitalisme. De er fra henholdsvis 1909 og 1910 og er to farverige og livfulde værker.
Udstillingen hedder ”I bølgen blå” og med de to store værker ved siden af hinanden får museets gæster mulighed for at
sammenligne malerierne, der har næsten identiske motiver. Malemåden og farveholdningen er dog forskellig, så farver
og former fremstår mere kraftfuldt i det endelige værk ”Sol og ungdom” end i den mere naturalistiske generalprøve
”Badende børn på Skagen strand”.
Værket ”Sol og ungdom” hænger normalt på Göteborgs Kunstmuseum og har ikke været udstillet i Danmark i mere end
100 år. ”Badende børn på Skagen strand” har derimod ofte hængt fremme på J.F. Willumsens Museum.
Willumsen arbejdede med de badende børn som hovedmotiv i otte år og udførte på rejser til Amalfi, Bretagne og Skagen
cirka 200 skitser til det store badebillede. På udstillingen kan publikum følge den omfattende tilblivelsesproces. ”I bølgen
blå” inddrager desuden et udvalg af andre Willumsen-værker og perspektiverer til andre badebilleder af både P.S.
Krøyer, Laurits Tuxen og Fritz Syberg.
Udstillingen åbner på J.F. Willumsens 153 års fødselsdag den 7. september 2016 og kan ses frem til den 8. januar 2017.
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24 Nye madaffaldsposer til husstande i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommunes kampagne ”Tak for Madaffald” sætter fokus på sortering af madaffald i hele kommunen. For
Frederikssund Kommune hviler ikke på laurbærrene, selvom kommunen kan bryste sig af en genbrugsprocent på 52,8 og
dermed en placering blandt de bedste kommuner i landet til at sortere alt vores husholdningsaffald.
Mere skal genanvendes
Med indførelsen af grønne komposterbare poser til madaffaldet håber kommunen at øge både mængde og kvalitet af det
indsamlede madaffald:
- Vi er i front hvad angår genanvendelse og sortering blandt landets kommuner. Men vi fortsætter arbejdet for endnu
mere genanvendelse, da vi ved, at der er mere, der kan sorteres. Her er det grønne affald oplagt. Derfor har vi de næste
måneder fokus på madaffald til genanvendelse – til gavn for vores skraldebiler, som kører på biogas, og markerne, der
får komposten, siger Tina Tving Stauning, der er formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune.
Grønne poser til alle
Kommunen udleverer i august og begyndelsen af september komposterbare poser, spande og foldere til alle husstande,
der allerede har udendørsbeholdere til det grønne affald. Formålet med de grønne poser er både at sætte fokus på
sortering af madaffald og at fjerne plasticposerne fra systemet.
Kampagnen Tak for MADaffald lanceres 3. september i Sillebroen
Frederikssund Kommune skyder kampagnen ”Tak for MADaffald” i gang i Sillebroen Shoppingcenter den 3. september kl.
12-14. Her kan alle interesserede komme forbi og få en snak om (mad)affald, få et æble, teste sin viden med en lille
affaldsquiz og deltage i en instagramkonkurrence med biografbilletter som præmie. Formand for Teknisk Udvalg, Tina
Tving Stauning, deltager den 3. september i Sillebroen.
Baggrund:
• En affaldsundersøgelse fra slutningen af 2015 viste, at der var en del fejlsorteringer i bioaffaldet, der viste sig at
indeholde bl.a. haveaffald og i mindre grad pizzabakker, bleer og dyrestrøelse. Desuden viser en analyse, som
Frederikssund kommune har fået foretaget, at det er uhensigtsmæssigt at benytte plastikposer til madaffaldet, da disse
skal sprættes op og fjernes inden affaldet kan bioforgasses og komposteres – hvilket giver en del spild.
• Alle husstande, der i forvejen sorterer, får i denne tid en rulle komposterbare grønne poser, en grøn sorteringsspand til
køkkenet og en folder.
• Baggrunden for kampagnen ”Tak for MADaffald” er at sætte fokus på sorteringen af madaffald og forbedre sorteringen:
ved at skifte navn fra bioaffald til madaffald, ved at indføre komposterbare poser og ved at uddele sorteringsvejledninger.
• Kampagnen for den nye sortering løber fra 1. september til 30. oktober 2016.
Læs mere om madaffald på www.frederikssund.dk/madaffald.
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25 Havehygge, spil og musik på biblioteket i Skibby
Onsdag den 31. august 2016 kl. 15-17 kan du komme og få introduktion til petanque og lære det hyggelige spil, hvor alle
kan være med. Vi spiller et par spil med mulighed for at vinde præmier – både for børn og voksne. Der bliver også stillet
borde op med gode brætspil - kom og spil backgammon, kinaskak og meget mere. Vi har også et par havespil med. Der
er præmier på højkant.
Musikalsk underholdning
Kl. 16 går det lokale band ”The Librarians” på den nye udendørs scene. Bandet består af Henrik Sørensen, Elizabeth
Berg, Karen og Karsten Lolck.
Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag. Alle er velkomne, store og små. Der er ingen tilmelding og det er gratis. Der er
saftevand, kage, kaffe/the til alle.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes arrangementet i gymnastiksalen.
Det er Ældresagen, Danske Seniorer, Brugerrådet og biblioteket der igen i år arrangerer ”have-hyggeeftermiddag”.
Arrangementet foregår i bibliotekshaven, Nyvej 7c, 4050 Skibby, onsdag d. 31. august kl. 1 – 17.
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25 Invitation til innovationsforløb for virksomheder
Frederikssund Kommune tilbyder nu, i samarbejde med Egedal og Furesø Kommuner samt Region Hovedstaden og
DTU, et udviklingsforløb for virksomheder, hvor der vil være fokus på produkt- og forretningsudvikling.
Smart innovation
Forløbet er rettet mod etablerede SMV’er i Region Hovedstaden med minimum 8 ansatte, som ønsker hjælp til udvikling
af et teknologisk produkt, koncept eller prototype. Gennem projekt Smart Innovation bliver virksomhederne tilbudt et
samarbejde, hvor DTU leverer 400 forskertimer, 45 timers forretningsudvikling og 100 faciliteringstimer. Virksomhederne
skal selv bidrage med 800 timer – derudover koster forløbet ikke noget.
Informationsmøde
Hvis du og din virksomhed er interesserede i at høre mere om forløbet, så bliver der holdt informationsmøde på Egedal
Rådhus, onsdag den 7. september, kl. 8.30 – 10.30. Tilmelding senest 31. august på erhverv@egekom.dk
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26 Nyt tilbud om misbrugsbehandling i 2017
Frederikssund Kommune har indgået aftale med Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark om at åbne et ambulatorium i
Frederikssund.
Ambulatoriet åbner 2. januar 2017 og vil tilbyde behandling af både alkohol- og stofmisbrug. Når der er fundet lokaler til
ambulatoriet og åbningstiderne er på plads, vil kommunen fortælle om det på kommunens hjemmeside m.m.
Frederikssund Kommune forventer, at behandlingstilbuddet til misbrugere bliver attraktivt og med høj kvalitet.
Fra den 2. januar 2017 vil der ikke længere blive tilbudt misbrugsbehandling i ambulatoriet i Ny Østergade. Brugerne af
ambulatoriet vil blive tilbudt behandling i det nye Lænke-ambulatorium.
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26 Ny milepæl i Vinge
Siden der blev taget første spadestik til den nye by Vinge ved Frederikssund i sommeren 2015 har arbejdet med
byggemodningen af det første boligkvarter været i gang, og er blevet afsluttet i løbet af sommeren.
Deltakvarteret rummer nu i alt 23 villagrunde og 36 byggemodnede rækkehusgrunde, og det er byggeriet af rækkehuse,
der nu er gået i gang. Se billeder fra byggeriet nedenfor.
Op til 20.000 indbyggere
Når Vinge er fuldt udbygget vil den rumme op til 20.000 indbyggere og 4000 arbejdspladser. I Vinge Centrum bliver en ny
S-togsstation opført ligesom byen fuldt udbygget også vil rumme skole, daginstitutioner, andre offentlige faciliteter,
erhverv og naturligvis detailhandel.
Tæt på vand og natur
Det unikke ved byens første udstykning, Deltakvarteret, er deltaet, der fungerer som regnvandsopsamling og vil udgøre
et stort rekreativt område centralt i kvarteret. Det første egentlige byggeri i Deltakvarteret er Deltabroen, som forbinder
den nordlige og sydlige del af kvarteret over deltaet. Og nu får broen altså følgeskab af flere byggerier, idet de første
boliger nu skyder op af jorden.
Rækkehuse på ca. 140 kvadratmeter
Det er firmaet Deltahusene ApS, som i første omgang opfører seks rækkehuse og har planer om opførelse af yderligere
otte rækkehuse mere. Boligerne bliver på ca. 140 kvadratmeter i to plan. De kommende beboere i husene vil få adresse
på Okavangovej i Vinge idet vejene i området har fået navn efter floder og deltaer forskellige steder i verden. Blandt de
øvrige vejnavne i Vinge finder man indtil videre Deltavej, Obvej, Camarguevej, Mekongvej og Nilvej.
Byggeriet af de første seks rækkehuse ventes at være færdigt omkring årsskiftet.
Udover Deltahusene ApS har også firmaerne Vingeshus ApS og AW Ejendomsinvest ApS købt byggegrunde til
rækkehuse. Derfor kan der forventes yderligere byggeaktivitet i Vinge i løbet af efteråret.
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De første seks rækkehuse er ved at tage form.

I bunden bliver der lagt isolering -
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- og oven på isoleringen monteres slanger til gulvvarmen.

Kommende beboere i Deltakvarteret kommer til at bo med nærhed til både vand og natur.
2016 8

29 Velkommen til KOL-café
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 15.30-17.30 i Rådhussalen ved rådhuset, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.
Temaet er ensomhed, netværk og KOL.
I den anledning har vi inviteret sygeplejerske og cand.cur. Karina Bæk Møller, der har undersøgt, hvad ældre mennesker
mener, ensomhed er. Hun fortæller, hvordan det opleves at være ensom, og hvad der kan være med til at bryde
ensomheden. Oplægget bliver rundet af med spørgsmål, som deltagerne kan drøfte i mindre grupper.
I KOL caféen får du lejlighed til at udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation, som du selv. Du kan også få
gode råd af KOL-ressourcepersonerne fra Halsnæs Kommune, Frederikssund Kommune og Nordsjællands Hospital,
Frederikssund.
KOL-caféen er åben for alle
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Alle interesserede er velkomne, så kom og tag gerne en pårørende med. Vi modtager gerne tilmelding. Kontakt Henriette
Lose på hlose@frederikssund.dk eller 40 49 06 26.
KOL-Caféerne arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital - Frederikssund, Halsnæs Kommune,
Frederikssund Kommune og Danmarks Lungeforening.
2016 8

29 Brug Sillebro Ådal på en ny måde
Frederikssund har fået tre nye fitnessmiljøer i Sillebro Ådal. Men hvad kan man egentlig bruge sådan nogle til? Det kan
alle interesserede blive klogere på, når der holdes aktivitetsdag lørdag den 3. september.
Frederikssund Kommune inviterer til en sjov aktivitetsdag i Sillebro Ådal, hvor der både vil være skattejagt for børnene og
god inspiration til udendørs træning for de voksne.
Er du vild med at træne? Og nyder du at komme ud i naturen? Så giver Sillebro Ådal dig muligheden for at kombinere de
to ting. Natur- og træningsglade borgere i Frederikssund har nemlig fået en ny og spændende mulighed for at træne
udendørs. Der er opstillet tre fitnessmiljøer rundt omkring i Sillebro Ådal, som er frit tilgængelige for alle borgere.

Det ene af fitnessmiljøerne ligger ganske tæt på Ågade og Jernbanegade, lige bag ved tankstationen.
De tre fitnessmiljøer, som man allerede har kunnet bruge i nogen tid, er lavet af elever på Produktionsskolens
Bygge/Anlæg linje som en del af undervisningen. Og for at holde fast i den gode stil, er det også elever fra
Produktionsskolen, der har planlagt aktivitetsdagen. Eleverne på Kreativ linje har været i tænkeboks og fundet på blandt
andet den spændende skattejagt til børnene.
Men hvordan kan du bruge fitnessmiljøerne og naturen i Sillebro Ådal? Det kan du blive klogere på ved at komme forbi til
aktivitetsdagen, hvor du kan få masser af inspiration. Her kan du blandt andet møde en personlig træner, der tager dig
med på en fire kilometer lang rute som både kan tages i gå-tempo eller i løb.
For børnene er der piratskattejagter, hvor der skal findes guld rundt omkring i Sillebro Ådal. Måske kan du få inspiration til
nye udendørs aktiviteter eller en anderledes børnefødselsdag. Der vil også være mulighed for at hygge sig med at lave
sit eget snobrød.
Aktivitetsdagen er lørdag den 3. september mellem 10.30 og 14.00.
Programmet for dagen ser således ud:
10.30 Velkomst ved Borgmester John Smith Andersen
10.45 Piratskattejagt for børn 3-6 år (ruten er klapvognvenlig)
11.00 Fire km gåtur hvor man kommer forbi de tre fitnessmiljøer og får inspiration til øvelser af en uddannet personlig
træner
11.05 Piratskattejagt for børn 7-10 år
12.30 Fire kilometer løbetur, hvor man kommer forbi de tre fitnessmiljøer og får inspiration til øvelser af en uddannet
personlig træner
Så find træningstøjet frem, smør en lækker madpakke og tag ud i Sillebro Ådal til en sjov og inspirerende dag.
Arrangementet er gratis og foregår ved fiskesøen i Sillebro Ådal, Ågade 56, 3600 Frederikssund. Der står skilte ved
vejen.
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Fitnessmiljøerne giver mange forskellige muligheder for træning. Hvis du vil vide mere om mulighederne, så mød til til
aktivitetsdagen og få masser af inspiration.

Det er elever fra Produktionsskolen Frederikssund, der har lavet fitnessmiljøerne i Sillebro Ådal.
2016 8

31 Idrætsbyens svømmehal og udearealer i udbud
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Byrådet har nu besluttet indholdet i svømmehallen og indholdet i første fase af boldbaner og udearealer. Opgaven med
byggeriet sendes herefter i to udbud i efteråret.
Efter at have vedtaget helhedsplanen for idrætsbyen før sommerferien, skulle Byrådet på sit møde 31. august beslutte,
hvad svømmehallen og udearealerne skal indeholde i idrætsbyens første fase.
Borgmester John Schmidt Andersen siger:
”Vi har nu nået endnu en milepæl i skabelsen af det nye idræts- og aktivitetsområde i kommunen. Vi har besluttet, hvilke
elementer svømmehallen og hvad udeområderne skal rumme til glæde for borgere og svømmeklubberne og
fodboldklubberne. Og jeg vil gerne takke foreningerne og idrætsrådet for et stort engagement i processen med at etablere
første fase af idrætsbyen.”
Byrådet har – blandt andet på baggrund af input fra svømmeklubber, andre organiserede svømmehalsbrugere og
borgere – besluttet, at svømmehallen skal bestå af et 25X25 meter bassin med 10 baner. Det bliver det første af sin art i
Danmark.
Derudover indeholder planen for svømmehallen to varmtvandsbassiner og et modstrømsbassin til bl.a. teknisk træning og
genoptræning. Herudover enkelte tilvalgsmuligheder. Omklædning og mødefaciliteter til fodboldklubberne lægges ind i
samme bygning som svømmehallen.
Om udearealerne og boldbanerne besluttede Byrådet, at der i udbudsbeskrivelsen for fodboldfaciliteterne er et antal
græsbaner, en kunstgræsbane og et stadion også med kunstgræs, samt et muligt aktivitetsområde for primært de
selvorganiserede brugere af den nye Idrætsby.
Etablering af første fase
I løbet af efteråret 2016 udarbejdes udbudsmaterialet for henholdsvis svømmehal og udearealer. Herefter gennemføres
en prækvalifikationsrunde for at sikre kvaliteten af de entreprenører, der skal indgå i en endelig budrunde. Udvælgelse af
det endelige bud for henholdsvis svømmehal og udearealer forventes at foregå i det tidlige forår 2017.
For at sikre et godt og hensigtsmæssigt anlæg for de kommende brugere, vil repræsentanter fra foreningerne blive
inddraget løbende i både udbudsbeskrivelse og udvælgelse af bud.
Find mere information om den kommende idrætsby her.
2016 9
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Nye partnerskaber skal sikre praktikpladser
Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det fremgår af erhvervsskolereformen, der opstiller en målsætning om at
25% af de unge vælger en erhvervsuddannelse i 2020 stigende til 30% i 2025. Det øger samtidig behovet for
praktikpladser inden for erhvervsområdet, og derfor har Frederikssund Byråd i enstemmighed besluttet at indgå
partnerskabsaftaler mellem Frederikssund Kommune og de to store erhvervsorganisationer, Dansk Byggeri og Dansk
Industri samt erhvervsskolerne. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem kommunen, uddannelserne og erhvervslivet til
gavn for både de unge under uddannelse og erhvervslivet.
Skal sikre faglært arbejdskraft
Alene i 2015 indgik 33 kommuner i Danmark frivillige partnerskabsaftaler med en eller flere erhvervsorganisationer.
Formålet med aftalerne er at:

skabe flere lærepladser til elever inden for industriens område samt inden for bygge- og anlægsområdet.

sikre fremtidig faglært arbejdskraft gennem et øget kendskab til erhvervsuddannelserne hos de unge.

udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, UU Vest Hovedstadsregionen og Jobcenteret om
virksomhedskontakten i forhold til ungegrupperne.

udvikle samarbejdet mellem alle interessenter inden for erhvervsuddannelserne.
Vigtigt at uddanne til produktionsfag
- Det er vigtigt, at vi får uddannet tilstrækkeligt mange unge til produktionsfagene, siger borgmester John Schmidt
Andersen (V) og tilføjer:
- I Frederikssund Kommune forventer vi inden længe at kunne tilbyde et uddannelsesmiljø, der byder på flere
erhvervsuddannelser. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi nu kan indgå disse partnerskabsaftaler med to store
erhvervsorganisationer, så vi også baner vejen for flere praktikpladser til de unge.
Frederikssund lidt over landsgennemsnittet
Selvom Frederikssund Kommunes andel af unge, der tager en erhvervsuddannelse, ligger lidt højere end
landsgennemsnittet er der stadig brug for at endnu flere unge bliver tilskyndet til at tage en erhvervsuddannelse. Inden for
eksempelvis plast-, metal- og murerområdet har virksomhederne svært ved at få lærlinge nok. Inden for andre områder
kan situationen være den modsatte. Derfor er der, som partnerskaberne lægger op til, brug for en tættere dialog mellem
uddannelsessystemet og virksomhederne for at få tingene til at harmonere bedre.
Underskrivelse
Den ene aftale indgås mellem Frederikssund Kommune, UU Vest Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, TEC og
Dansk Byggeri. Den anden aftale indgås mellem Frederikssund Kommune, UU Vest Hovedstaden, Erhvervsskolen
Nordsjælland, KNord, TEC, Dansk Metal og Dansk Industri.
Aftalerne underskrives formelt i løbet af september måned.
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Nu kan alle sortere deres affald
I dag sorterer langt de fleste husstande i Frederikssund Kommune deres affald i grønt og sort – madaffald og restaffald.
Men fremover skal det også være tilfældet for dem, som i dag ikke sorterer affaldet – navnlig sommerhusområderne. Det
har et enigt byråd netop besluttet.
Alle kan bidrage
- I Frederikssund Kommune er vi gode til at sortere affald, siger Tina Tving Stauning (A), der er formand for Teknisk
Udvalg og tilføjer:
- Og med denne beslutning sikrer vi, at alle – uanset om man bor i helårsbolig eller har et sommerhus - kan være med til
at sortere. På den måde kan vi få vores høje genanvendelsesprocent endnu højere op til gavn for miljøet. Derfor er det
en rigtig god ide, at vi nu har én og samme ordning, der dækker hele kommunen.
Får ny spand udleveret
Helt konkret betyder beslutningen, at de husstande, der ikke tidligere har sorteret deres affald får leveret en ekstra 140-
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liters spand til madaffald. Samtidig betyder den nye ordning at disse husstande fremover skal betale samme takst som de
øvrige husstande i kommunen. Dermed vil taksten stige fra 810 kr. pr. år til 966 kr. pr. år for en standardenhed.
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Flere nye nærgenbrugsstationer
Frederikssund Kommune har i forvejen 140 standpladser, hvor man kan aflevere papir og glas i opstillede containere. En
del af disse steder giver mulighed for udvidelse, og det vil nu ske et antal steder, som fremover skal kunne modtage både
glas, papir, plast og metal. Dermed er vejen til mere genbrug af plast og metal blevet kortere.
Nemmere for borgerne
- Nu bliver det endnu nemmere for borgerne at sortere affaldet og medvirke til at mere bliver genanvendt, så det ikke skal
brændes, siger Tina Tving Stauning (A), der er formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune.
- Det handler om at give borgerne gode muligheder for at sortere, og det gør vi nu med de nye nærgenbrugsstationer,
forklarer hun.
Klar til brug i 2017
De nye nærgenbrugsstationer kan komme til at få forskellige udformninger afhængigt af placeringen. Nogle steder kan
det blive beholdere, som står på jorden. Andre steder kan det være halvt eller helt nedgravede beholdere. Teknisk
Udvalg har bedt forvaltningen om at vurdere i hvert enkelt tilfælde, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Det er planen, at
de nye stationer i de fire hovedbyer skal placeres tæt ved boligområder og dagligvarehandel, hvor mange mennesker
færdes. I landdistrikterne vil de blive placeret ved naturlige knudepunkter.
De nye nærgenbrugsstationer ventes at være klar til brug i december 2017.
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Nu skydes ”Tak for MADaffald”- kampagnen i gang
Fra 1. september skal alle husstande, der i dag sorterer madaffald, bruge nye bionedbrydelige poser til madaffaldet.
Samtidig vil Frederikssund Kommune gerne slå et slag for korrekt sortering af (mad)affaldet og derfor skydes kampagnen
”Tak for MADaffald” i gang.
Mød os på Sillebroen
Derfor kan du møde Frederikssund Kommune i Sillebroen lørdag den 3. september, hvor du kan få en snak om
(mad)affald, spise et æble og teste din viden med en lille affaldsquiz. Du kan også deltage i instagram-konkurrencen om
biografbilletter.
Kampagnen varer fra september til november. Du kan læse mere om madaffald på www.frederikssund.dk/madaffald.
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Blå Flag - kom med til Eskilsø for at se på fugle
Torsdag den 15. september 2016 kl. 16.00 til 20.00 arrangerer Frederikssund Kommune igen naturformidlingstur til
Eskildsø. Det er samtidig årets sidste.
Arrangementet er en del af Blå Flag i Frederikssund Kommune.
Eskilsø har et rigt fugleliv på enge og i søer. Fuglene yngler, raster eller er vintergæster.
På turen vil biolog Erik Mandrup Jacobsen blandt andet fortælle om:
de fugle, vi ser undervejs
trækfugle som passerer forbi øen
pleje af øen
Undervejs serveres en sandwich og sodavand.





Mødested: Havnen ved Østskov kl. 16.00. Følg Skovvejen fra Sønderby hvorfra der sejles over til øens havn.
Kom derfor i god tid. Der sejles i en mindre båd, og der er redningsvest til alle.
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Maks. deltagerantal: 30 personer. Tilmelding efter først til mølleprincippet på blmog@frederikssund.dk
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Nu starter 2. sæson af billedskolen på J. F. Willumsens Museum
På billedskolen vil der være undervisning i tegning, maleri, grafik og andre billedskabende udtryk for både børn, unge og
voksne. Undervisningen tager udgangspunkt i de aktuelle udstillinger på museet, og deltagerne får dermed indblik i især
Willumsens kunstneriske proces.
I sæson 2016/17 er der hold for både børn, unge og voksne – og for børn og deres forældre/bedsteforældre. Se J. F.
Willumsens hjemmeside for information om holdende og tilmelding.
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Veteraner blev fejret
Omkring 70 tidligere udsendte soldater, veteraner og familiemedlemmer var mødt op på Torvet i Frederikssund mandag
morgen til fejring af den nationale flagdag for danskere, der har været udsendt på internationale missioner.
Danmarks bidrag er stort
Her blev de mødt af borgmester John Schmidt Andersen (V), som bød velkommen med blandt andet følgende ord:
- De danske udsendte er med til at gøre verden til et bedre sted og er med til at forbedre menneskers levevilkår. I er med
til at give mennesker andre steder i verden et håb om en bedre fremtid, sagde borgmesteren og tilføjede:
- Danmark er et lille land – men vores internationale bidrag er stort. Langt større end vores lands størrelse tilsiger.
Samtidig er vores udsendte veluddannede, dygtige og har god udrustning med sig. Derfor er Danmarks bidrag et vigtigt
og væsentligt bidrag til den samlede indsats, som verdenssamfundet kan levere, de steder i verden hvor det brænder på.
I kontakt med Veterancentret
Frederikssund Kommune samarbejder med forsvarets veterancenter, der kan yde hjælp og bistand til veteraner.
Herigennem kan veteraner få hjælp via en mentorordning eller få hjælp af behandlere med særlig viden om udsendte og
veteraner, hvis behovet opstår.
- Vi er helt klar til at hjælpe og vejlede alle, der har brug for det, fastslog borgmesteren, inden han takkede de udsendte
for deres indsats og deres familier og pårørende, som er med til at bakke op på hjemmefronten:
- I er på hver jeres måde med til at Danmark kan spille en rolle og gøre en positiv forskel ude i verden.
Efter flaghejsning og borgmestertale mødtes forsamlingen i byrådssalen til kaffe og samvær.
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Faner, ordner og medaljer blev luftet, da Frederikssund Kommune fejrede de danske udsendte.
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- Danmarks internationale bidrag er stort, sagde borgmester John Schmidt Andersen blandt andet, da han holdt tale ved
flaghejsningen.
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Og bagefter var der mulighed for hyggeligt samvær over en kop kaffe.
Foto: KEJE.
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Bedre integration på arbejdsmarkedet
- Det er gået rigtig, rigtig godt, fortæller produktionschef Morten Frandsen fra virksomheden ecoXpac i Slangerup om de
første to måneder med den syriske flygtning Shawakh Ali Al-Mahli i løntilskud. Virksomheden, der udvikler
bionedbrydelige emballager, har derfor tilbudt Shawakh en ordinær fuldtidsansættelse, når løntilskudsperioden udløber
om nogle måneder.
Socialt ansvar
Ud fra virksomhedens værdisæt, som blandt andet handler om at vise et socialt ansvar, fik de via Frederikssund
Kommunes integrationsindsats formidlet kontakt til Shawakh. Han er flygtet til Danmark fra Syrien for knap to år siden og
bor i dag i Jægerspris med sin familie.
- En mand uden job er som en bil uden benzin, siger Shawakh på forståeligt dansk, som han tager på aftenskole, efter
fuldtidsarbejdet er passet.
- Jeg var verdens gladeste mand, da jeg fik jobbet. Her er vi som en stor familie, smiler Shawakh. Han er uddannet
indenfor økonomi i Syrien, men har via en ingeniøruddannet ven fra Syrien tilegnet sig en del teknisk indsigt, som han
kan gøre brug af hos ecoXpac.
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Shawakh Ali AlMahli (tv) og Morten Frandsen ved en af de maskiner, som Shawakh arbejder med.
I tråd med Byrådets strategi
Ansættelsen af den syriske flygtning i en lokal virksomhed ligger helt i tråd med den integrationsstrategi, som
Frederikssund Byråd enstemmigt vedtog tidligere på året, og som skal sikre en bedre integration af flygtninge i
Frederikssund Kommune.
- Strategien sætter netop et stærkt fokus på samarbejdet mellem kommunen og virksomhederne, forklarer Amalie Liljetoft
Pedersen, der er afdelingsleder for Aktiv Indsats og Integration i Frederikssund Kommune.
- Dette samarbejde bliver stadigt vigtigere, når vi tænker på, at reglerne på området er ændret, så flygtninge allerede
efter 2 ugers ophold i Danmark skal forsøges tilknyttet arbejdsmarkedet og senest efter en måneds ophold skal være i
virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær beskæftigelse, fastslår hun.
Frederikssund Kommunes integrationsstrategi lægger derfor også op til at implementere elementer fra trepartsaftalen
mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om integration. Aftalen skal få flere flygtninge i job og rummer en række
tiltag, der skal gøre vejen til arbejdsmarkedet kortere.
Beviste hurtigt sin værdi
Hos virksomheden i Slangerup har den syriske flygtning hurtigt bevist sit værd.
- Bare ved at se hvad vi andre gør, så kan han se, hvad han skal gøre, forklarer Morten Frandsen og fortsætter:
- Vi vidste godt, at det ville tage noget energi at tage en flygtning ind, men allerede efter et par måneder så er Shawakh
oppe på 80%. Ofte får jeg slet ikke at vide, at der har været et teknisk problem – Shawakh er bare gået i gang med at
løse det, fortæller produktionschefen, som dog medgiver, at sproget kan være en udfordring. Foruden sit modersmål taler
Shawakh flydende kurdisk og tyrkisk,
- men i en ny branche er der mange nye udtryk og ord, der skal læres. Det har vi løst blandt andet ved at bruge
sidemandsoplæring, forklarer Morten Frandsen.
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Shawakh Ali Al-Mahli har hurtigt fået sat sig ind i en stor del af teknikken på virksomheden i Slangerup.
En del af udviklingsteamet
En af firmaets vigtigste aktiviteter er udviklingen af en 100% bionedbrydelig emballage til blandt andet drikkevarer, som
fremstilles af genbrugsmateriale. Det er et produkt som blandt andre Carlsberg har vist stor interesse for. Udviklingen af
dette og andre bionedbrydelige produkter betyder et konstant udviklingsarbejde, og også her har Shawakh vist, at han
kan være med.
- Shawakh ser med andre øjne på tingene og har mange ideer til nye måder at gøre tingene på. Derfor bliver han
fremover også en del af vores udviklingsteam, fastslår Morten Frandsen. Produktionschefen håber, at andre
virksomheder også vil få øjnene op for den arbejdskapacitet, som flygtningene bringer med til Danmark.
- Kunne vi få andre på banen til at tage dette ansvar også, så ville integrationen af flygtninge måske forløbe anderledes,
vurderer han.
Fakta
- Nye regler betyder, at kommunerne skal arbejde for at få flygtninge tilknyttet arbejdsmarkedet allerede efter 2 ugers
ophold i Danmark. Efter en måneds ophold skal flygtningen have tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Frederikssund Kommune har gode erfaringer med praktikforløb til flygtninge hos de lokale virksomheder. Derfor
arbejder Jobcenter Frederikssund med en virksomhedsrettet integrationsindsats, der skal bane vejen for beskæftigelse til
flygtninge.
- En undersøgelse fra Dansk industri viste for nylig, at Frederikssund Kommune ligger fjerdebedst i Nordsjælland, når det
handler om at få flygtninge i løntilskud og virksomhedspraktik.
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Ny idrætsby planlægges fra bar mark
Af Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune. Indlægget blev bragt i Frederiksborg Amts Avis tirsdag
den 6. september 2016.
Sensommeren står som altid i budgetlægningens tegn ude i kommunerne. For de fleste af os handler det om at få
sænket de løbende driftsudgifter. Mange kommuner kigger her på om investeringer i nye anlæg på en og samme tid kan
give borgere bedre rammer og samtidig gøre den løbende drift billigere end i de ”gamle” anlæg.
Her er det nogle gange en fordel med en bar mark. Hvis man vil planlægge en samlet løsning og bygge nyt kan en bar
mark nemlig være det helt rigtige sted at begynde.
Frederikssund Byråd har besluttet at etablere et stort idræts- og aktivitetsområde – på det der i dag er en bar mark – i
udkanten af Frederikssund. Og forberedelserne er i fuld gang.
Vi stod med en række udfordringer på idrætsområdet, som vi skulle løse hen over en kort periode, og i stedet for
lappeløsninger greb vi muligheden for at tænke forfra og bygge et nyt samlet idrætsanlæg til glæde for alle kommunens
borgere. Og vi valgte et prisvindende arkitektfirma i idrætsbyggeri som rådgiver, fordi vi ikke selv er eksperter.
Vores lokale udfordringer var blandt andet en svømmehal, som skulle renoveres for et større millionbeløb på grund af nye
skærpede krav til vandbehandlingsanlæg. Derudover bliver der mangel på fodboldbaner efter nedlæggelse af en skole
med tilhørende fodboldbaner, som anvendes af en fodboldklub.
En anden udfordring, som vi og mange andre kommuner står med, er at få udnyttet kapaciteten i haller og idrætsanlæg.
Erfaringer viser, at ved at samle faciliteter og aktiviteter i ét stort idrætsområde bliver udnyttelsen bedre, samtidig med at
der opstår mere samarbejde på tværs af idrætter og foreninger.
Idrætsbyen bliver også nabo til kommunens største skole, hvilket giver optimal udnyttelse af anlægget i dagtimerne, hvor
mange idrætsanlæg ofte står tomme. Den nye idrætsby kommer også til at ligge tæt på den nye by Vinge og den nye
fjordforbindelse – der også skyder op på en bar mark i disse år.
Placeringen af idrætsbyen er således nøje udvalgt.
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Brugerinddragelse er afgørende
Brugerinvolvering og ejerskab er særdeles vigtigt i et stort projekt som dette, hvor der er tale om store investeringer, og
som involverer mange menneskers idræts- og fritidsliv. Det er jeg sikker på at andre kommuner med lignende
idrætsprojekter kan nikke genkendende til.
De mange foreningers behov og ønsker er i høj grad tænkt ind i masterplanen for idrætsbyen. Selvfølgelig har der også
været diskussioner blandt andet om antallet af fodboldbaner og hvorvidt der skulle være individuelle eller fælles
klubhusfaciliteter. En af ideerne med et stort fælles idrætsanlæg er, at brugerne i højere grad skal deles om faciliteterne.
Men når det er sagt er vi også meget optaget af at understøtte, at foreningsidrættens stærke fællesskab kan videreføres i
de nye rammer. Vi er meget glade for de frivillige lederes store engagement i projektet.
Vi har også lyttet til, at der bliver flere og flere selvorganiserede idrætsudøvere og andre borgere, der har et aktivt fritidsliv
uden for foreningerne. I masterplanen har vi derfor prioriteret aktivitetsmuligheder, løbestier, naturområder og andre
rekreative elementer højt.
Flere faser
Fordelen ved projekt idrætsby på den bare mark er, at vi har kunnet udarbejde en samlet masterplan på et område på 30
hektarer, som kan inddeles i flere faser. Vi har i Byrådet for få dage siden besluttet, at der i fase 1 skal bygges en
svømmehal med Danmarks første 25X25 meter træningsbassin med ti baner, varmtvandsbassiner med mere. Ud over
svømmehallen kommer der fodboldbaner og - faciliteter og forskellige udearealer.
Første spadestik til første fase tages i sommeren 2017 og forventes færdigbygget i 2019. Gennemførelsen af de næste
faser er gjort mulig, fordi vi er begyndt på en bar mark med en masterplan i hånden. Og så er det op til os politikere og
borgerne, hvor hurtigt udviklingen skal gå.
Vi vil gerne inspirere andre, der står med lokale udfordringer, der kan løses i en samlet plan, og hvor investering i et nyt
anlæg kan skabe udvikling, vækst og billigere drift. Og hvis man har en bar mark til rådighed kan det hurtigt vise sig at
være en fordel.
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Udtynding af skov og krat
For at sikre træernes udvikling i skovområder er det nødvendigt at udtynde skoven. Dette arbejde begynder mandag den
12. september og fortsætter i cirka 14 dage. Arbejdet foregår dels med motorsav og dels med skovningsmaskiner og kan
i perioder være støjende.
Arbejdet begynder i området omkring Skibby, hvorefter det fortsætter til Jægerspris, Frederikssund og Slangerup. En del
af det skovede træ lægges i depot på stedet i op til 3 måneder.
Arbejdet vil finde sted i følgende områder:
Skibby
Marbækvej
Hjortevænget
Selsøvej (Marbækskolen)
Damgårdsvej (Nordmansmosen)
Røgerupvej
Jægerspris
Kignæsskrænten (Merendalen og Solhøj)
Kulhuse Losseplads
Frederikssund
Marbækvej (Gyldenstensskoven)
Græse Strandvej (Thorstedlund og Landart)
Byvej og Græse Ådal
Bakkekammen op mod Frederikssundsvej
Asgård
JF Willumsensvej
Smedetoften
Holmensvej
Græse Mølle
Bjergvejen
Roskildevej
Slangerup
Kratmølleskoven
Hauge Møllevej, (Rotteskoven)
Nyø Vej
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Hævet flade på Hovedgaden i Jægerspris renoveres
I forbindelse med trafiksikkerhedsprojektet på Møllevej og Duemosevej i Jægerspris, hvor vejene trafiksikres for
skoleeleverne ved blandt andet etablering af flere hævede flader, vælger kommunen også at renovere den hævede flade
på Hovedgaden.
Renoveringen bunder i at fladen er i meget ringe forfatning. Derfor får den ny asfalt og nye striber, så den bliver magen til
de hævde flader der bliver etableret på Møllevej og Duemosevej.
Renoveringen af den hævede flade vil, ud over at forbedre dens tilstand, også øge den hastighedsdæmpende effekt.
Arbejdet forventes udført i løbet af uge 37.
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Budgetforslag er nu i høring
Budgetforslaget for Frederikssund Kommune for 2017 er blevet 1. behandlet i Økonomiudvalget den 1. september og i
Byrådet den 7. september. Det betyder, at forslaget nu sendes i høring frem til den 28. september.
De indkomne høringssvar vil løbende blive videresendt til det samlede Byråd, samt publiceret her på hjemmesiden ved
høringsperiodens udløb.
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Her finder du høringsmaterialet, konkrete ændringsforslag samt oplysninger om, hvor du kan afgive dit høringssvar.
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Er du grundejer?
- og grænser din ejendom op til en vej? Så har du pligt til at beskære hæk og beplantning, så der er sikret fri passage for
færdslen.
Mens vi nærmer os den mørke tid på året, er det vigtigt at huske, at du også har pligt til at holde gadelamper og deres
ledninger fri for grene mv.
Frihøjden over vejen skal være mindst 4,2 m og over fortove og rabatter 2,75 m. Beplantningen skal beskæres, så den
flugter med skellet.
Når du beskærer omkring lamper og ledninger er der visse sikkerhedskrav, du skal overholde. Du kan læse mere om
grundejerens pligter og de særlige regler ved beskæring omkring gadelamper og ledninger på
www.frederikssund.dk/klipning.
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Man kan lege sig klogere på stregerne
Onsdag eftermiddag var 48 lærere og pædagoger samlet på Jægerspris Skole for at lære, hvordan de kan bruge Leg på
streg i undervisningen.
Fem af kommunens skoler har sagt ja tak til at deltage i konceptet Leg på streg. Derfor var 48 lærere og pædagoger fra
12 forskellige afdelinger og SFO’er onsdag samlet til et kursus i, hvordan de bruger de farverige baner i undervisningen.
Og det var ikke et kedeligt kursus.

48 lærere og pædagoger prøvede de nye Leg på streg baner og aktiviteter, da de var samlet til Leg på streg kursus
onsdag den 7. september.
Efter en kort introduktion til Leg på streg af to instruktører fra MOtivaTION, der samarbejder med Kræftens Bekæmpelse,
blev deltagerne opdelt i to hold og så var det ellers ud på banerne og prøve konceptet af på egen krop. To baner blev
taget i brug – figurbanen og taltavlen – og efter kort tid blev det tydeligt, at Leg på streg får masser af bevægelse ind i
undervisningen.
På stribe
På taltavlen var den første leg ”På stribe”, en forstørret udgave af det klassiske spil ”Fem på stribe”. På den store taltavle
er tallene 0-100 sat ind i en gangetabel som de fleste kender den fra bagerst i matematikbogen. Deltagerne deles op i fire
hold med hver sin bunke farvede ærteposer. Holdet slår med en terning med tallene 0-9. Hvis terningen lander på syv,
skal deltageren lægge en ærtepose i et hvilket som helst felt, hvor tallet syv indgår – eksempelvis 27. Derefter slå den
næste deltager et tal og skal placere ærteposen strategisk, så holdet til sidst kan få fem på stribe.
Alle holdene spiller på samme tid, hvilket kræver et vist overblik over både holdets egne ærteposer, men også de andre
holds, da det kan være en taktisk god beslutning at spærre for et andet holds mulighed for at få fem på stribe. Det lyder
indviklet, men da først legen var i gang, gik det uden problemer. Legen er udviklet til indskolingseleverne og har et
læringsmål tilknyttet, nemlig at eleven kan identificere tal på stribe.
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Fem på stribe var en populær leg, hvor der både skulle dannes overblik og laves taktik.
Mere bevægelse i undervisningen
Leg på streg er skabt for at bringe mere bevægelse ind i undervisningen. Forskning viser nemlig, at bevægelse styrker
både indlæring, trivsel og sundhed. Derfor er Leg på streg et godt redskab, og selvom det lige nu kun har udviklet lege til
fagene dansk, matematik, tysk, engelsk og natur/teknologi, så er det kun fantasien der sætter grænser for, hvilke fag det
kan bruges i.
- Leg på streg understøtter virkelig et af de nye centrale emner i skolereformen, nemlig 45 minutters bevægelse hver dag,
og ikke bare som en gang rundbold eller andet, men som kombinerer leg og bevægelse med læring, sagde formand for
Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), da hun bød alle velkommen til kurset. Hun fortsatte:
- At lægge 45 minutters bevægelse ind hver dag er jo ikke svært. Udfordringen og det nye er at få det kombineret med de
faglige lektioner som en integreret del. Jeg tror på, at Leg på streg vil gavne rigtig mange børn og deres læring, og flere
vil synes, det bliver sjovt at lære – og forhåbentlig vil I som medarbejdere også opleve det som et spændende og
inspirerende supplement til jeres arbejde.
Leg på streg er udviklet af Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Nordea-fonden.
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Foto: KEJE.
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Onsvedvej lukkes grundet vejarbejde
I forbindelse med færdiggørelse af omfartsvejen rundt om Onsved samt tilslutning til den eksisterende Onsvedvej, vil
Onsvedvej være lukket for gennemkørsel fra den 12. til den 23. september 2016.
Busrute 317 vil ikke køre på Onsvedvej og Tørslevvej i den nævnte periode.
I samme periode vil der blive udført reparationsarbejder på underføring af Stokkebro Rende. Endvidere vil krydset
Onsvedvej/Tørslevvej/Østergade blive omlagt mod syd.
I hele perioden vil der være adgang til alle ejendomme på Onsvedvej, Elmegårdsvej, Bredagervej, Vangevej og
Mannekildevej.
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Store madaffaldsposer kan hentes på genbrugspladsen
Mange borgere har ønsket sig en større madaffaldspose til brug i eget stativ. Det har vi lyttet til. Derfor kan du nu hente
ruller med madaffaldsposer på 30 liter på kommunens tre genbrugspladser i henholdsvis Skibby, Jægerspris og
Frederikssund.
Du skal blot spørge efter store madaffaldsposer på pladsen. Du kan hente 4 ruller ad gangen per husstand.
Ønsker du en helt tredje størrelse, må du gerne benytte andre komposterbare poser til dit madaffald.
Vi anbefaler, at poserne sættes i en ventileret beholder eller stativ.
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12 Erfarne entreprenører skal bygge ny fjordforbindelse
Det bliver et Joint Venture bestående af Rizzani de Eccher, Besix og Acciona Infraestructuras, som skal stå for
opførelsen af den kommende nye fjordforbindelse mellem Tørslev Hage og Marbækvej syd for Frederikssund. Konsortiet
har flere danske underleverandører.
Vandt på flere parametre
Vejdirektoratet havde modtaget fire bud på opgaven, der går ud på at etablere en ca. 10 km firesporet motortrafikvej,
hvoraf en del bliver en 1400 meter lang højbro over Roskilde Fjord. De fire bud blev vurderet først efter en kvalitativ
målestok og derefter vurderet efter pris. Og tilbuddet fra Rizzani de Eccher, Besix og Acciona Infraestructuras var bedst
på begge parametre.
Det er Vejdirektoratet, der er bygherre på projektet, som ventes at koste sammenlagt ca. 2 mia. kr.
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Læs mere om firmaerne og projektet på Vejdirektoratets hjemmeside.
13 Åbent hus på Nordhøj
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Overvejer du at blive frivillig?
Så mød op den 22. september, når Omsorgscenteret Nordhøj holder åbent hus for alle interesserede. Vi mødes kl. 17 –
18 på Nordhøj 4 i dagligstuen.
Frivillighed til gensidig glæde
Som frivillig er du med til at skabe sociale og fysiske aktiviteter for beboerne. Og samtidig med at du gør andre
mennesker glade, får du selv mulighed for at indgå i socialt samvær og netværk med andre frivillige, beboere, pårørende
og personale.
Det kan varmt anbefales
Sådan siger Grethe Kabel, der kommer på Nordhøj hver uge. Sammen med to andre frivillige arrangerer hun sang og
dans for beboerne.
Det er både fysisk handicappede og demente beboere, der deltager, og det er en fornøjelse at se, hvad musik og dans
kan gøre, fortæller Grethe. Det sker, at beboere, der blot vil lytte til musikken, fordi de ikke har det så godt, alligevel giver
sig til at danse, når det kommer til stykket.
Et sug i maven
- Flere af de demente beboere har deres raske ægtefælle med, og jeg får et sug i maven, når jeg oplever den interaktion
og samhørighed, der pludselig opstår mellem ægtefællerne via dansen, fortæller Grethe.
En lille indsats af stor værdi
Det er bestemt ikke noget offer at være frivillig, slutter Grethe. Det er dejligt at opleve den store værdi, vores lille indsats
har for beboerne, som ellers ikke ville få de samme tilbud om aktiviteter.
Der er mange muligheder for aktiviteter
Det kan for eksempel være gåture eller ture med Nordhøjs rickshaw. Det kan også være højtlæsning eller bankospil, at
skabe hygge ved kaffebordet eller hjælpe ved arrangementer. Planlægningen af aktiviteterne sker i et tæt samarbejde
mellem frivillige, beboere og personale.
Vil du være frivillig?
Mød op til åbent hus den 22. september og høre mere om dine muligheder.
14 Deleøkonomi kom på den nationale dagsorden
Virksomheder som Airbnb og taxatjenesten Uber har gjort deleøkonomi til et mere og mere fremtrædende og debatteret
begreb i de senere år. Det var således også temaet for den konference, som Dansk Arkitektur Center holdt i København
tirsdag den 13, hvor Frederikssund Kommune var repræsenteret som deltager i Projekt Delebyer. Fra Frederikssund
Kommune deltog formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), og til stede var desuden repræsentanter for de
øvrige seks kommuner, der er med i Projekt Delebyer samt en række videnspersoner og folketingsmedlemmerne Ida
Auken (RV) og Christian Juhl (EL).
Kommunerne er gode til at dele
I den politiske debat fastslog formanden for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning, at
kommunerne allerede i dag er godt i gang med at dele:
- Den bedste deleøkonomi er den kommunale, sagde hun og fortsatte:
- Vi har også været dygtige til det på tværs af kommunerne inden for blandt andet affaldsområdet, hvor vi har et godt
samarbejde med andre kommuner. Det er vigtigt at have åbenheden og viljen til at ville. I Frederikssund Kommune har vi
fokus på fællesskaberne og at ville dem, fortalte Tina Tving Stauning.
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"Den bedste deleøkonomi er den kommunale," fastslog Tina Tving Stauning (S), der er formand for Teknisk Udvalg i
Frederikssund Kommune. Paneldeltagerne var (fra venstre) folketingsmedlem Ida Auken (RV), formand for Teknisk
Udvalg i Frederikssund Kommune Tina Tving Stauning (S), viceborgmester i Middelfart Kommune Mikkel DragmoseHansen (SF), borgmester Erik Lauritzen (S) Sønderborg Kommune og folketingsmedlem Christian Juhl (EL). Yderst til
venstre ses ordstyrer Amalie Kestler fra Politikens Hus.
Stort potentiale
Revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers vurderer, at deleøkonomien globalt set vil vokse fra en værdi på 100 mia. kr.
i dag til 2250 mia. kr. i 2025. Og blandt eksperterne på konferencen var der da også enighed om at deleøkonomi har et
stort potentiale. Professor Bent Greve fra Roskilde Universitet udlagde fordelene således:
- Deleøkonomi kan bidrage til bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer og give mulighed for billigere produkter til
forbrugerne. Samtidig kan det give mulighed for etablering af nye fællesskaber mellem borgerne, sagde han. Bent Greve
understregede dog, at deleøkonomien også kan have visse udfordringer:
- En bytteøkonomi giver mulighed for skatteunddragelse og kan også give unfair konkurrence overfor eksisterende
producenter, sagde han.
Professor Mark Lorenzen fra CBS opfordrede også til stor opmærksomhed, når der bliver igangsat deleøkonomiske
projekter:
- Der er en risiko for at deleøkonomi kan udrydde noget, der findes i forvejen. Projekter som Airbnb og taxatjenesten Uber
er potentielle trusler for hoteller og taxabranchen. Det skal vi være meget opmærksomme på.
Christian Ingemann, der er rådgiver inden for digital økonomi, opfordrede kommunerne til at gå efter de lavthængende
frugter inden for deleøkonomien, som f.eks. deling af lokale, maskiner, transport, offentlige faciliteter, information og data.
Eksempler på deleøkonomiske projekter
På konferencen blev deltagerne præsenteret for fem forskellige deleøkonomiske initiativer, der alle er i gang med at
udbrede deleøkonomien. De fem projekter er:
Farm Backup som handler om deling af landbrugsmaskiner.
Hegnsholt Hønseri, som er et økologisk hønseri, der aftager madaffald fra restauranter.
Donkey Republic, der arrangerer delecykelordninger i mange lande.
Naboskab, der handler om deling af blandt andet værktøj.
Min Landsby, der handler om deling af informationer mv. i lokalsamfund.
Projekt Delebyer
Projekt Delebyer er igangsat af Dansk Arkitektur Center og omfatter Lejre, Nyborg, Slagelse, Sønderborg, Middelfart,
København og Frederikssund Kommuner. Tidligere på året har alle deltagende kommuner afholdt en deledag, hvor
borgerne kunne bidrage med nye ideer til deleøkonomiske tiltag. Fra Frederikssund Kommune er tre ideer fra deledagen
udvalgt til at deltage i et acceleratorforløb hen over efteråret, hvor ideerne bliver kvalificeret og udviklet med henblik på at
gøre ideerne til virkelighed.
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Cirka 100 deltagere havde fundet vej til konferencen, som blev holdt i Politikens Hus i København.
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14 Nyt projekt skal skabe bedre patientforløb
Otte nordsjællandske kommuner, heriblandt Frederikssund Kommune, går sammen med Nordsjællands Hospital om et
treårigt projekt, der skal sikre et trygt og planlagt forløb for kronisk ustabile borgere på en kommunal midlertidig
døgnplads.
Trygge og patientsikre forløb af høj faglig kvalitet med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Det er målet med
projektet ’Tværsektoriel stuegang’, som otte nordsjællandske kommuner i samarbejde med Nordsjællands Hospital har
fået 12,5 millioner kr. til fra Sundhedsstyrelsens SATS-pulje.
Kommunerne oplever i dag mange udfordringer med at borgere genindlægges, efter at de egentlig er færdigbehandlede
på hospitalet. Det sker fordi overleveringen mellem hospital og kommune ikke har fungeret godt nok.
Omdrejningspunktet for projektet er en ny måde at samarbejde på i form af en tværsektoriel stuegang. Et udgående team
med en læge fra hospitalet, personale fra den midlertidige døgnplads og eventuelt egen læge kommer ud til borgeren og
de pårørende én gang om ugen. Sammen planlægger og justerer man det videre pleje- og behandlingsforløb ud fra
borgerens livssituation, egne ønsker og forventninger. Borgerne er typisk svært syge og kronisk ustabile med fare for
hyppige genindlæggelser.
Samarbejdet skal sørge for, at borgeren og de pårørende bliver inddraget i højere grad end tidligere. Det skal sikre
borgerne et mere trygt forløb og en bedre livskvalitet, samtidig med at det giver færre udgifter for kommunerne.
Et centralt element i projektet er også kompetenceudvikling af kommunale sygeplejersker.
Nordsjællands Hospital er regional projektejer. Helsingør Kommune er kommunal projektejer og derudover er de
involverede kommuner Frederikssund, Allerød, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Fredensborg.
Fakta om Tværsektoriel stuegang
Projektets målgruppe er primært ældre over 65 år, borgere med nedsat funktionsevne samt kronisk syge
Projektets delmål:
- At højne sundhedstilstanden for befolkningsgruppen
- At skabe bedre patientoplevet kvalitet
- At reducere eller fastholde sundhedsomkostningerne pr. person i befolkningsgruppen
Projektet strækker sig over tre år og skal evalueres i 2019.
15 Borgermøde om flygtningenetværk
Frederikssund Kommune inviterer til borgermøde om flygtningenetværk i samarbejde med Røde Kors, Slangerup
Flygtningevenner og Dansk Flygtningehjælp.
Mandag den 26. september 2016 kl. 19-21, Kulturhuset Elværket, Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600
Frederikssund.
Alle interesserede er velkomne
Mange fællesskaber og frivillige kræfter i kommunen kan bidrage til integrationsarbejdet. Velfærdsudvalget og
Frederikssund Kommune ønsker at fortsætte og udvide det netværk af borgere, af netværksfamilier og
netværkspersoner, som allerede gør et godt arbejde for kommunens flygtninge.
En netværksperson kan støtte og hjælpe flygtninge, hvis kultur, sprog eller mangel på sociale netværk er en barriere for
integrationen.
På programmet vil blandt andet være:

Velkomst ved formanden for velfærdsudvalget Kasper Andersen samt oplæg fra:

Røde Kors om deres erfaringer med frivilligt arbejde.

En flygtning om hvordan det er at være tilknyttet en frivillig
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frivillige fortæller om hvordan det er at være frivillig og lære de nye medborgere at kende

16 Budget 2017: Borgermøde med dialog
Torsdag aften mødtes borgere og byrådspolitikere i Frederikssund Hallens dansesal til oplæg og en snak om
budgetforslag 2017, der er i høring i disse uger.
Borgmester John Schmidt Andersen bød velkommen og præsenterede hovedlinjerne i kommunens samlede økonomi.
Han fortalte også om kommunens kerneopgaver og satsningsområder, samt de udfordringer som kommunen står over
for.

”Frederikssund er en udviklingskommune! Og det er vores ambition, at vi skal være en moderne, attraktiv og
fremgangsrig kommune i hovedstadsregionen. Derfor er vi i Byrådet enige om – og har været det i de sidste mange år –
at det er vigtigt, at prioritere udviklingsprojekter, der kan sikre gode rammer for kommunens borgere. Og samtidig være
med til at sikre holdbare økonomiske rammer – forstået på den måde, at projekterne på sigt skal være med til at forbedre
kommunens driftsøkonomi,” sagde borgmester John Schmidt Andersen.
”Budgettet for Frederikssund Kommune indeholder udgifter til en bred palet af opgaver, der vedrører alle faser og facetter
af indbyggernes liv. Fra børnepasning til ældrepleje, fra biblioteker til arbejdspladser, fra gode veje til borgerservice osv.
osv. Budgetterne til alle disse opgaver korrigeres, når der sker ændringer i befolkningssammensætningen. Desuden
korrigeres budgetterne, hvis opgavernes karakter ændrer sig – eksempelvis bliver mere komplekse,” sagde
borgmesteren.
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Dialog med politikerne
Flere end 90 mennesker deltog i mødet 15. september, heraf borgere, hovedparten af byrådet samt repræsentanter fra
kommunens administration.
Ligesom ved tilsvarende møde sidste år kunne borgerne besøge en række dialogstande for hvert af de syv politiske
udvalg i kommunen. Her kunne borgere og politikere få en snak på tomandshånd om de emner, der optager den enkelte
borger.
Budgetforslaget er i høring frem til 28. september.

Mere end 90 mennesker deltog i borgermødet.
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Til højre Jens Ross Andersen (V), medlem af Velfærdsudvalget.

Til højre står Inge Messerscmidt (O) samt Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), henholdsvis medlem og formand for
Uddannelsesudvalget.
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Til højre er det Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.

Til venstre står Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk udvalg.
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Til højre ses Jesper Wittenburg (A), formand for Sundhedsudvalget.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) i dialog med en borger.
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I midten står Tom Lysgaard (E), medlem af Fritidsudvalget.

Til højre er det Ole Søbæk (C), formand for Vækstudvalget.
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20 Ny partnerskabsaftale om erhvervsuddannelser
Inden for visse områder har virksomhederne i dag svært ved at få lærlinge nok, og på andre områder er der mangel på
praktikpladser. Derfor har parterne fundet sammen for at skabe en tættere dialog mellem kommunen, uddannelserne og
arbejdsgiverne for at få samarbejdet til at fungere bedre. Partnerskabsaftalen er indgået mellem Frederikssund
Kommune, Dansk Industri, UU Vest Region Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, KNord, TEC og Dansk Metal,
og formålet er, at:
- skabe flere lærepladser til elever inden for industriens område.
- sikre at de unge kender til erhvervsuddannelserne, så virksomheder i industrien også i fremtiden kan få besat ledige
stillinger.
- udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret om
virksomhedskontakten i forhold til de unge.
- udvikle samarbejdet mellem alle interessenter inden for erhvervsuddannelserne.
Parterne bag aftalen havde sat hinanden stævne på virksomheden Haldor Topsøes afdeling i Frederikssund. På billedet
ses stående fra venstre Centerleder, UU Vest Region Hovedstaden, Helge Borum, Direktør, KNord, René van Laer,
Direktør på TEC, Lone Hansen, Centerchef på EsNord, Tina Steinbrenner. Siddende fra venstre: Borgmester i
Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), Bestyrelsesmedlem i DI, Jan Sørensen.
Behov for flere erhvervsuddannede
- Vi har behov for at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og jeg er overbevist om, at vi er godt på vej i den rigtige
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retning, sagde borgmester John Schmidt Andersen, da partnerskabsaftalen blev underskrevet.
- Inden længe forventer vi i Frederikssund Kommune at kunne tilbyde et uddannelsesmiljø, der byder på flere
erhvervsuddannelser, og med aftalen her øger vi også udbuddet af praktikpladser. Begge dele tiltag, som gerne skulle
inspirere og tilskynde flere unge til at gå ”erhvervsvejen”, sagde borgmesteren.
Mangler lærlinge
Aftalen bliver også godt modtaget hos Dansk Industris virksomheder.
- Vi har sagt det før. Det er ikke praktikpladser, vi mangler i industrien. Men derimod dygtige lærlinge, siger Jan
Sørensen, adm. direktør i Nordisk Staal og bestyrelsesmedlem i DI Hovedstaden.
- Vi har brug for flere unge, der vil tage en erhvervsuddannelse, og meget gerne unge fra lokalområdet. Med
partnerskabsaftalen håber vi, at vi sammen kan arbejde for, at flere unge fra Frederikssund får øjnene op for
mulighederne i en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, fastslår han.
Står sammen om praktikpladser
Også skolerne glæder sig over aftalen.
- Jeg er meget tilfreds med, at Erhvervsskolen Nordsjælland er med i denne aftale, som vil medvirke til at sikre
uddannelsesdækningen i Frederikssund til gavn for både borgerne og erhvervslivet. Vi sender et stærkt signal til
kommende elever og forældre om, at vi står sammen om at skaffe praktikpladser, siger direktør på Erhvervsskolen
Nordsjælland, Inge Prip.
Ser frem til samarbejdet
- Vi er rigtig glade for, at vi gennem samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet får lov til at vise, hvad
erhvervsuddannelserne samlet kan, siger Lone Hansen, der er direktør på TEC og tilføjer:
- Vi arbejder på, at udbuddet af erhvervsuddannelser bliver større. Med vores fælles partnerskab er der udsigt til flere
praktikpladser, og at det lokale erhvervsliv kan få uddannet de medarbejdere, det efterspørger. Vi ser meget frem til
samarbejdet.
Nemmere at vejlede de unge til erhvervsuddannelse
- UU Vest møder ikke mindst de unge i grundskolen, hvor vi arbejder sammen med skolen om at bibringe dem et bredt
kendskab til erhvervsuddannelserne, siger Helge Borum, der er centerleder på UU Vest, og tilføjer:
- Derfor er denne aftale god - for det er alt andet lige nemmere at vejlede de unge til at tage en erhvervsuddannelse, når
de ved, at der er et stærkt samarbejde for at sikre den enkelte unge den praktikplads, der er brug for.
Den nye partnerskabsaftale bliver ikke den eneste af sin slags. Allerede den 4. oktober 2016 indgår Frederikssund
Kommune således en lignende aftale med Dansk Byggeri og erhvervsskolerne.
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21 For mange dør af uopmærksomhed i trafikken
Der sker alt for mange trafikulykker på grund af uopmærksomme trafikanter. Nu vil Frederikssund Kommune med en
aktuel kampagne minde flere om at køre bil, når de kører bil.
Få sekunders uopmærksomhed kan få store konsekvenser i trafikken. Hvis man kaster et blik på mobilen, roder efter
solbrillerne i handskerummet eller rækker en sut til barnet på bagsædet, har man kørt mange meter i trafikken uden at se,
hvad der sker på vejen.

Sammen med Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension sætter Frederikssund Kommune fokus på problemet med
uopmærksomme bilister. Det sker gennem kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”.
Vejdirektoratets Dødsulykkesstatistik fra perioden 2010 – 2014 viser, at alene i Nordsjællands politikreds har 26
mennesker mistet livet i trafikken, fordi de selv eller andre var uopmærksomme.
- Det er vigtigt, at flere får fokus på at køre bil, når de kører bil. Når man kører i trafikken, har man et kæmpe ansvar over
for sig selv, sin familie og andre trafikanter. Derfor advarer vi med en aktuel kampagne om, at hvis man er uopmærksom i
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selv få sekunder, så kan det gå galt. Så det klare budskab herfra er, ”Kør bil, når du kører bil”, siger Henriette
Andersen, teamleder i Vej og Trafik i Frederikssund Kommune.
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Hvad laver du bag rattet?
På landsplan er der uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke. Undersøgelser viser, at i syv ud af ti
tilfælde er det ting inde i bilen, der tager bilisternes opmærksomhed. Det er for eksempel når bilisten roder med mobilen,
radioen, GPS´en eller noget helt fjerde, som fjerner blikket fra trafikken og hænderne fra rattet.
Samtidig med at Frederikssund Kommune opfordrer flere til at have fokus på trafikken, når de sidder bag rattet, så sætter
politiet også ind med kontrol på vejene fra uge 38.
På Sikker Trafiks hjemmeside kan man se videoer, hvor politiet har filmet bilister, der læste papirer, taster på GPS eller er
optaget af andre ting inde i bilen og ikke ser, hvor de kører.
Der er også lavet et uopmærksomhedsspil, hvor man kan teste sine evner til at holde fokus på trafikken.
Når du er uopmærksom, er du en farlig bilist:
Du bliver dårligere til at afkode trafikken.
Du overser f.eks. andre bilister, cyklister eller fodgængere.
Din reaktionstid bliver længere.
Standselængden bliver længere.
Du kan overse skilte og vejafmærkninger.
Du er mindre opmærksom på sidespejle og bakspejl.
Du kan slingre – og i værste fald køre af vejen eller ende i modsatte vejbane.

22 Ny portal for fritidsinteresser
Frederikssund Kommune har indgået aftale med Boblberg.dk, hvilket betyder, at portalen nu kan bruges af borgere i
Frederikssund Kommune.
Det tager kun et øjeblik at oprette en profil på Boblberg.dk, og så kan du finde andre ligesindede at dyrke din
fritidsinteresse med. Du kan dels se og blive inspireret af hvad andre søger, og du kan selv oprette en ”boble”, hvor du
beskriver, hvad du søger.
Boblberg henvender sig især til dem, der ønsker at dyrke en fritidsinteresse uden at melde sig ind i en klub, eller som har
interesser inden for et område, hvor der ikke findes klubaktiviteter.
Du kommer i gang ved at oprette en profil på www.boblberg.dk.
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Opret dig på www.boblberg.dk og find nogen at dyrke dine interesser sammen med.
2016 9

22 Bliv klog på din tablet
Er du helt nybegynder, og vil vide lidt om det helt basale omkring tablets, så kig forbi når Frederikssund Bibliotekerne
igen udbyder IT-caféer med fokus på tablets.
Caféerne varer tre timer hver og indledes med et kort oplæg med tips og tricks til både Android og iPad tablets. Bagefter
kan du frit spørge ind og få vejledning.
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Det er gratis og du skal ikke tilmelde dig.
Der holdes dem caféer i den kommende tid:
Mandag den 3. oktober kl. 10.00 til 13.00 på Frederikssund Bibliotek
Onsdag den 5. oktober kl. 10.00 til 13.00 på Slangerup Bibliotek
Mandag den 10. oktober kl. 10.00 til 13.00 på Jægerspris Bibliotek
Torsdag den 13. oktober kl. 10.00 til 13.00 på Skibby Bibliotek
Onsdag den 30. november kl. 15.00 til 17.00 på Frederikssund Bibliotek.

23 Elever lærte at blive gode cyklister
I hele uge 38 og mandag i uge 39 har mere end 400 elever fra 4. klasse i Frederikssund Kommune været til Den Lille
Cyklistprøve på Danmarks Tekniske Museum. Her blev de klogere på, hvordan man er en god cyklist i trafikken.
Alle 4. klasser i Frederikssund Kommune deltager i uge 38 og 39 for første gang i Den Lille Cyklistprøve på Danmarks
Tekniske Museum i Helsingør. Cyklistprøven skal gøre eleverne mere opmærksomme på, hvad man skal tænke over, når
man cykler – det gælder både de forskellige signaler, sikkerhed og cyklens udstyr.
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Det er vigtigt, at cykelhjelmen sidder rigtigt - er der plads til to fingre mellem remmen og hagen, så er den spændt korret.
Klasserne bliver delt op i tre hold, som skal igennem forskellige aktiviteter på museet, nemlig en praktisk prøve på cyklen,
en trafiksikkerhedsquiz på museet og undervisning i, hvordan trafikken har udviklet sig siden den første cykel blev
opfundet og til i dag, hvor der både er cykler, biler, busser, lastbiler, fodgængere og mange flere slags trafikanter.
- Det er rigtig vigtigt, at vi får lært vores børn og unge, hvordan de bliver gode cyklister. Når de allerede i fjerde klasse
begynder at forstå, hvorfor det er så vigtigt at række hånden ud inden man drejer på cyklen, og hvad de skal være
opmærksomme på i trafikken, så bliver de forhåbentlig også bedre knallertførere eller bilister, når den tid komme.
Dermed kan vi mere trygt sende dem ud i verden, siger Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk udvalg. Hun glæder
sig over, at alle fjerdeklasser i Frederikssund Kommunes folkeskole deltager.

Alle eleverne skulle gennem en praktisk prøve på en opstreget bane. Det foregik på Teknisk Museums cykler.
Diplom til de beståede
Alle eleverne får et diplom som bevis for, at de har taget den lille cyklistprøve. Hvis de altså består prøven. Der er ingen
tvivl om, at der er udfordringer i især den praktiske prøve, hvor eleverne både skal huske at se sig bagud, give signal
inden de stopper eller drejer, holde balancen og være opmærksomme på banens forløb.
Men inden eleverne deles op i hold, får de en gennemgang af sikkerhed på cyklen, cyklens udstyr og en snak om
signaler og vigtige ting at være opmærksomme på. Ingen af eleverne er i tvivl om, at det vigtigste når man cykler, er
cykelhjelmen. Alle er med på, at den kan redde én, hvis der sker en ulykke.
Der bliver også talt om højresvingsulykker, som de fleste har styr på, hvad er. Og enkelte er også helt med på, at det er
vigtigt at få øjenkontakt med lastbilernes chauffører, inden man kører.
- Det er et rigtig godt tidspunkt at sætte fokus på at være en god cyklist. Det er nemlig gerne i tredje eller fjerde klasse, at
børnene begynder at cykle mere rundt selv, til klub eller fritidsaktiviteter, fortæller Michael Gyldendal, leder af
Skoletjenesten på Danmarks Tekniske Museum.
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Inden eleverne fik lov at cykle, gennemgik de banen med underviseren fra Teknisk Museum. Her handlede det om at
forstå, hvornår de skulle stoppe, række hånden ud og vise at de drejer eller række den op og vise, at de standser.

Eleverne fik fart på, da de skulle løbe på et stykke, hvor de på cyklen kunne køre hurtigt.
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En del af den praktiske prøve var at cykle i slalom. Det træner eleverne i balance og i at styre cyklen.

På en anden bane blev balancen også trænet. Her er det ved at samle en bold op fra en kurv og lægge den i en ny kurv,
mens man cykler. På den måde træner de at køre med en hånd på styret.
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Vippebrættet skal simulere det at køre ned af en kantsten. Det var en af de øvelser, som mange af eleverne synes, var
lidt ubehagelig.

Inde på Danmarks Tekniske Museum fik eleverne undervisning i trafikkens udvikling. Udover at se de mange gamle og
fine cykler, der illustrerer cyklens udvikling, så de også flere biler, lærte om trafiksikkerhedens udvikling og om ulykker og
redning i trafikken.
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26 Babycaféer i oktober 2016
I oktober måned udbyder Frederikssund Bibliotekerne fire caféer for nyfødte og deres forældre.
Babycafé er lig med en hyggelig formiddag på biblioteket. Den starter med et foredrag én times varighed og lidt frugt.
Bagefter er der hyggesnak.
Månedens caféer
De fire babycaféer i oktober fordeler sig således:
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Babymassage med Hannah Lind Arlaud.
Hannah Lind Arlaud viser mave- eller benmassage, samt nogle øvelser der fremmer den motoriske udvikling. Du får
mulighed for at massere med.
Efter undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen.
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek
Barnets sproglige udvikling med talehørelærer Kirsten Skjødt.
Hvordan kan man som forælder understøtte sit barns sproglige udvikling?
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Det vil tale-hørelærer Kirsten Skjødt komme ind på, når hun besøger babycaféen med gode råd til, hvordan du styrker dit
barns ordforråd og hvad du bør undgå.
Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
De første sko.
Fodterapeut Monica Jørgensen giver en introduktion til "føddernes univers" og fodens konstruktion. Hun kommer ind på,
hvordan du vælger sko, der bevarer dit barns fødder sunde livet igennem.
Hvilke elementer skal vægtes? Hvor stor betydning har sokkerne? Disse og mange flere spørgsmål kan
Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Baby-Led Weaning med Patricia DeCosta og Lærke Morell.
Introduktion til BLW – Baby-Led Weaning af forfatterne til bogen ”Jeg kan godt selv”. BLW er en anderledes måde at
introducere mad til børn. Barnet får lov at smage, føle, lege og eksperimentere med maden, uden forventninger og pres
fra forældrenes side.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der ved alle caféer hyggetid og erfaringsudveksling, og i Slangerup kommer sundhedsplejersken
også på besøg.
Husk tilmelding
Husk at være indmeldt som låner, når du kommer på de åbne biblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup, så du kan
komme ind på biblioteket.
Tilmelding er nødvendig til alle babycafeer. Billetter skal bookes via bibliotekernes hjemmeside.
Hvis du har booket billet, og efterfølgende alligevel ikke kan deltage, så er det en stor hjælp for biblioteket at du giver
besked hurtigst muligt, så andre får muligheden for at deltage.
2016 9

28 Kursus om at forene sygdom og arbejdsliv
Kurset "Lær at tackle job og sygdom" starter den 14. oktober 2016 og foregår på De Tre Ege i Jægerspris. Det er gratis at
deltage.
Har du brug for inspiration og konkrete værktøjer til aktivt at håndtere din sygdom og jobsituation, så er dette kursus
måske noget for dig.
Du kan læse mere om tilbuddet her på hjemmesiden.

- Kurset hjalp mig til at vende negative tanker til positive. Vi fik bl.a. værktøjer til enten at smide et problem væk eller få
det løst, så tingene ikke tårner sig op. Jeg er kommet over en stor hurdle på vejen, og er blevet mere positiv nu, fortæller
Teddy Andersen, 58 år, tidligere stressramt – nu tilbage i job.
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser og vi opfordrer til, at du tilmelder dig hurtigt.
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller 21 13 44 75.
Foto: kzmor
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28 Årets kulturpris til Knud Andersen
Mere end 40 deltog i prisoverrækkelsen i Langes Magasin, da Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune uddelte årets
kulturpris. De øvrige nominerede til prisen var Slangerup Bios Venner og Kulhuse Kultur- og Medborgerhus.
Morten Skovgaard hyldede i sin tale de tre nominererede og kårede derefter vinderen med bl.a. disse ord:
- Knud Andersen har i en årrække ydet en beundringsværdig indsats for kulturen i Frederikssund gennem sit virke for
Folkeuniversitetet. Han har skabt synlighed om Folkeuniversitetets aktiviteter og bidraget til at skabe lokal
sammenhængskraft ved at henlægge forelæsninger i hele kommunen og ved at vægte arrangementer med lokalt indhold.
Ud over anerkendelsen modtog Knud Andersen også en check på 15.000 kr. for at have vundet kulturprisen.
I alt blev 13 foreninger/personer indstillet til prisen i år. Fritidsudvalget har gennemgået alle indstillinger og valgt de
nominerede og vinderen. Det var ikke en let opgave, da mange fortjener anerkendelse for deres store indsats inden for
kulturen.
Nedenfor kan du se en række stemningsbilleder fra arrangementet.
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28 Lokalplanen for idrætsbyen i høring
I juni 2016 vedtog Frederikssund Byråd en helhedsplan for en kommende idrætsby placeret på et ca. 30 hektar stort
område i den sydøstlige del af Frederikssund. I forlængelse af helhedsplanen er der udarbejdet en lokalplan for området,
og den har Byrådet sendt i høring i otte uger fra den 30. september til den 25. november 2016 sammen med et
kommuneplantillæg samt et tillæg til spildevandsplanen.
Høringssvar
Høringsmaterialet vil være tilgængeligt på Frederikssund Kommunes hjemmeside under "Planer, høringer og
vedtagelser" fra fredag den 30. september. Hvis du ønsker at afgive et høringssvar, så kan du sende det på mail til:
planteamet@frederikssund.dk eller som brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600
Frederikssund.
Første fase er en ny svømmehal
Når idrætsbyen står helt færdig vil den indeholde en ny svømmehal, boldbaner, klubfaciliteter, indendørsfaciliteter samt
øvrige udendørsfaciliteter. Selve etableringen af idrætsbyen bliver opdelt i flere faser, hvor første fase vil bestå af
svømmehal, fodboldbaner samt klubfaciliteter. Det forventes, at byggeriet kan begynde i sommeren 2017. Der er i årene
2016-19 afsat 124,1 mio. kr. til projektet.
Forud for lokalplanen er der udarbejdet en helhedsplan for idrætsbyen som blev vedtaget i Byrådet den 22. juni 2016. Du
kan se helhedsplanen her.
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Visualisering af en del af den kommende idrætsby.
2016 9

29 Ny skov på vej ved Skibby
En ny skov på 28 hektar (280.000 m2) ved Skibby vil om få år være en realitet. Et flertal i Byrådet har nemlig vedtaget at
overdrage et kommunalt ejet areal i Skibbys østlige udkant til Naturstyrelsen, med henblik på at området bliver plantet til
med skov. Formålet med skovrejsningen er blandt andet at sikre de store drikkevandsressourcer, som findes i området,
samt at skabe et nyt rekreativt område til gavn for kommunens borgere.
Betinget af fortsat erhvervsområde
Frederikssund Kommune har dog betinget sig, at et kommende skovområde ikke kommer til at hindre det ønskede
erhvervsområde ved Skibby. Derfor er overdragelsen betinget af, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil
dispensere for skovbyggelinjen, da skovområdet vil grænse op til erhvervsområdet. Det kommende skovområde vil
endvidere omkranse den nuværende knallertbane og Loddenmosen, og vil skabe sammenhæng til det eksisterende
naturområde ved Nordmandsmosen.
Dialog om betingelser
Nu begynder en dialog mellem Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen om de nærmere forhold og betingelser i
forbindelse med overdragelsen af arealet. Herefter vil Naturstyrelsen holde et offentligt møde, hvor lokale og andre
interesserede kan komme med forslag til blandt andet navngivning af skoven.
Det ventes, at tilplantningen kan begynde i foråret 2018. Herefter vil der gå 5-6 år før træerne er over mandshøjde.
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30 Antropolog vil portrættere Vinge
Susanne Rud er selv flyttet til området for to år siden, og ønsker med sit projekt at skabe en begyndende identitet for den
kommende by Vinge.
- Som ny tilflytter er man meget sulten efter at høre om egnen og møde egnens personligheder. Min egen oplevelse af at
falde til og rigtigt bebo stedet er, at det sker gennem stedets fortællinger og mennesker, forklarer hun.
10-12 portrætter
Derfor er hun, i samarbejde med Frederikssund Kommune, begyndt at interviewe og fotografere en række borgere i
byerne St. Rørbæk, Lille Rørbæk, Snostrup, Stationsvænget, Skenkelsø samt nogle af de kommende indbyggere i Vinge.
Det skal munde ud i 10-12 livshistorier og portrætter af lokalbefolkningen, som skal være en hyldest til egnen og
mangfoldigheden i området omkring Vinge. Portrætterne bliver trykt på plancher, der - i første omgang – bliver udstillet i
pavillonen i Vinge.
Fælles identitet og byliv
- Byen Vinge har ikke smukke gamle, eksisterende bygningsværker, som kan give stedet værdi for de nye vingeborgere,
fortæller Susanne Rud og tilføjer:
- Derimod har Vinge naturen og et omkringliggende samfund med levede liv og historie, som kan være afsæt for en
begyndende fælles identitet og byliv i Vinge.
Susanne Rud arbejder på projektet henover efteråret 2016. Inspirationen kommer fra lignende projekter som f.eks. ”En
landsby i storbyen - Portrætter fra Brumleby”, som hænger på Metrohegnet i København. Her kan du se en video om
portrætterne i Brumleby.
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Susanne Abilgaard Rud vil portrættere beboere i området omkring Vinge.
2016 9

30 Nye erhvervsuddannelser i Frederikssund er en realitet
En række grundforløb på Campus i Frederikssund nu blevet en realitet. Grundforløbene, som er til erhvervsuddannelser,
vil blive udbudt allerede fra august 2017.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har godkendt etableringen af en række nye grundforløb på Campus i
Frederikssund. Det er erhvervsskolerne Esnord, TEC og SOPU, der i samarbejde med KNord vil udbyde grundforløbene.
Skolerne har sammen søgt om at oprette uddannelsestilbud i Frederikssund i en udbudsrunde, ministeriet satte i gang i
foråret 2016.
- Det er en rigtig god nyhed, for der er brug for flere faglærte, og vi glæder os til at tilbyde de unge i
Frederikssundområdet gode grunduddannelser inden for håndværk, it og social og sundhedsområdet, som supplement til
de merkantile uddannelser, der allerede er på Campus Frederikssund. Vi er godt i gang med at opbygge rammerne, og
nu håber vi bare, at de unge – og deres forældre – vil tage handsken op og vælge at tage deres ungdomsuddannelse
lokalt, siger direktør for Esnord, Inge Prip, på vegne af de fire erhvervsskoler.
Erhvervsuddannelserne vil tilbyde grundforløb inden for tømrer, elektriker, data og kommunikation, VVS, social- og
sundhedshjælper, teknologi samt byggeri og transport.
- Vi har i Vækstrådet arbejdet hårdt for at tiltrække erhvervsuddannelserne, og hele byrådet har bakket godt op om denne
satsning, så jeg er rigtig glad for, at den store indsats nu har båret frugt, og at ministeriet har godkendt etableringen af
uddannelser fra alle fire erhvervsskoler, der har søgt. Det vil få stor betydning for både vores unge og vores
virksomheder, siger Ole Søbæk, formand for Vækstrådet.
Flere unge på erhvervsuddannelserne
Med den nye række af erhvervsuddannelser kommer Campus i Frederikssund til at stå stærkt. Udvidelsen understøtter
Frederikssund Kommunes vision om et godt, samlet uddannelsesmiljø i kommunen. Det er også et vigtigt skridt mod
målsætningen om, at 30 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025.
- Det glæder mig meget, at vi snart kan tilbyde flere erhvervsuddannelser på Campus her i Frederikssund. Sammen med
de partnerskabsaftaler, som vi netop har indgået med Dansk Industri og snart også med Dansk Byggeri er de nye
uddannelsestilbud et vigtigt skridt for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, så vi sikrer at vores virksomheder
også i fremtiden kan få veluddannet arbejdskraft. Det gør Frederikssund til en endnu mere attraktiv kommune, siger
borgmester John Schmidt Andersen.
Netop det at få uddannet flere unge inden for erhvervsuddannelserne har stor betydning for de lokale virksomheder,
fortæller Peter Kyster, der ejer tømrervirksomheden 3 Byg Tag & Facade.
- Vi har hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft – det gælder både for mig og for andre håndværksvirksomheder i
lokalområdet. Jeg håber, at de nye tilbud på Campus vil anspore flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Når det
ligger lokalt, er det mere attraktivt for de unge og det håber jeg, vil hjælpe os virksomheder med at få flere dygtige
lærlinge, siger Peter Kyster.
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