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Budgetforlig i Frederikssund Kommune
21 ud af 23 byrådsmedlemmer står bag det budgetforlig for 2019, som er blevet indgået mandag den 1. oktober og som
prioriterer en række af de centrale velfærdsområder.
- Mandag den 1. oktober har vi i Frederikssund Kommune indgået en aftale om budgettet for 2019 mellem partierne
Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre. Det er en bred budgetaftale, der tæller 21 af
byrådets 23 medlemmer. Budgetforliget indebærer, at en række centrale velfærdsområder er blevet prioriteret og at
personskatten stiger med 0,5%, fortæller borgmester John Schmidt Andersen på forligspartiernes vegne.
Forligspartierne er med forliget enige om at annullere en stor del af de foreslåede besparelser og dermed bevare en lang
række velfærdsydelser og institutioner.
Budgetforligets hovedpunkter
I budgetforligets periode 2019 – 2022 bliver økonomien forbedret på en række centrale velfærdsområder. Områderne
tilføres i perioden følgende beløb:
 Folkeskolen: 45,3 mio. kr.
 Specialskoleområdet: 48 mio. kr.
 Ældreområdet: 70,3 mio. kr.
 Børne- og Familieområdet: 17,4 mio. kr
 Psykiatri- og handicapområdet: 4,5 mio. kr.
På skoleområdet giver det økonomiske løft blandt andet mulighed for at alle elever i løbet af budgetperioden kan få stillet
en tablet eller PC til rådighed. Derudover er forligspartierne enige om at udarbejde en ny tildelingsmodel til
folkeskoleområdet i samarbejde med områdets aktører.
På skoleområdet er det endvidere aftalt, at aktiviteterne på Jægerspris skoles nuværende tre matrikler skal
sammelægges på Møllevej.
Med tilførslen på i alt 17,4 mio. kr. til Børne- og Familieområdet er det forventningen, at serviceniveauet på dette område
kan fastholdes.
På anlægssiden er der i årene 2021 og 2022 afsat hhv. 60 og 70 mio. kr. i en endnu ikke disponeret anlægspulje.
Samtidig er der i 2019 og 2020 afsat 0,5 mio. kr. årligt til en lokal udviklingspulje, der er øremærket lokale
udviklingsprojekter. I 2019 er der afsat i alt 152 mio. kr. til anlæg – herunder færdiggørelse af ny svømmehal i
idrætsbyen, etablering af havnebad mv. Beløbet indeholder også 33,8 mio. kr. til at etablere den nødvendige infrastruktur,
der skal til for den fremtidige benyttelse af Vinge Station.
Budgetforliget rummer endvidere en bevarelse af Slangerup Brandstation samt vandtankvognen i Skibby.
Budget 2019 vedtages formelt på byrådets møde den 10. oktober 2018.
Læs hele budgetforligsteksten og det øvrige budgetmateriale her.

Partierne bag budgetforliget 2019. Fra venstre: Maria Katarina Nielsen, Radikale Venstre, Tina Tving Stauning,
Socialdemokratiet, Ole Frimann Hansen, SF, borgmester John Schmidt Andersen, Venstre, Hans Andersen, Venstre,
Inge Messerschmidt, DF. Foto: Steven Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.
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Få indflydelse på handicap- og psykiatripolitikken
Er forholdene for mennesker med handicap og/eller psykiske vanskeligheder vigtige for dig? Vil du gerne være med til at
påvirke disse forhold? Så har du nu muligheden for at få indflydelse på Frederikssund Kommunes kommende handicapog psykiatripolitik, når kommunen afholder åbent cafémøde tirsdag den 9. oktober kl. 17-19 i Kulturhuset Elværket i
Frederikssund.
Mødet kommer til at bestå af en drøftelse af administrationens forslag til vision, indsatsområder og målsætninger til
politikken. Du får bl.a. mulighed for at debattere forslaget, stille spørgsmål og foreslå ændringer og tilføjelser.
Se programmet for Cafémødet
Se udkast til handicap- og psykiatripolitik
Mødet er gratis, der er ingen tilmelding og alle er velkomne.
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Nye navne på rådhuset
Den 26. juni 2018 vedtog Frederikssund Kommunes direktionen en ny struktur for den kommunale organisation. Den nye
organisering betyder en centerdannelse, der har til formål at styrke helhedsperspektivet på tværs af organisationen og
sikre bedre sammenhæng i opgaveløsning til gavn for borgerne.
Den nye struktur er trådt i kraft pr. 1. oktober 2018.
Nye navne og flytninger
Centerstrukturen betyder, at fagområderne får nye navne og visse funktioner flytter adresse.
På denne oversigt kan du se en den nye centerstruktur, og se hvilke direktørområder centrene hører under.
For de fleste borgere får ændringerne ingen praktisk betydning. Dog er det værd at bemærke, at Voksenafdelingen flytter
til Østergården, Frederiksborgvej 6 i Frederikssund, hvor den sammenlægges med Visitationen til en ny afdeling, der
fremover hedder Myndighed.
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Sjov i efterårsferien
Efteråret har meldt sin ankomst og snart har børnene efterårsferie. Men hvad skal de dog finde på at lave? Det er der
masser af gode bud på blandt årets efterårsaktiviteter.
Der er for eksempel masser af sjov på bibliotekerne. På Skibby Bibliotek får de besøg af eksotiske dyr som skildpadder
og behårede edderkopper. På Jægerspris Bibliotek kan børnene prøve sjove teknologiprojekter, når der er kodning med
micro:bits. Og på Frederikssund Bibliotek er der UNO turnering for alle dem, der synes det gamle kortspil stadig er sjovt.
Børnene kan også tage med på en tur med overnatning i telt, oplevelser i naturen og gå på opdagelse med den hvide
dame på Selsø Slot. Det er Rejsestalden, der arrangerer turen, og der vil blandt andet være fokus på, hvordan man
overlever i naturen.
Hvis børnene har brug for at komme af med lidt mere energi og være aktive, så byder Frederikssund Tennisklub på to
dages tenniscamp, hvor de blandt andet kan tage kampen op med boldmaskinen – en ulige, men sjov kamp.
Er det kreativitet, der fanger børnene, så kan J.F. Willumsens Museum være stedet for jer. Her er der nemlig gang i det
kreative værksted, hvor børn og voksne kan deltage sammen.
Også Færgegården har aktiviteter for hele familien. Der er blandt andet fjordværksted, hvor man kan lære at binde
gammeldags fiskegarn. I kan også komme en tur ud i fjorden og blive klogere på den, eller I kan få en snak med en
bådebygger om de gamle både og joller.
På www.frederikssund.dk/efterårsferieaktiviteter kan du se oversigten over alle aktiviteterne, om de kræver tilmelding, og
om de koster noget eller er gratis.

Selsø Slot i tåge. Selsø Slot er et af de steder, som børn og unge kan besøge i efterårsferien i forbindelse med en
overnatningstur.
Foto: Kenneth Jensen
2018 10 3

Kursus til unge om angst og depression
Føler du dig nedtrykt, nervøs, træt eller isoleret?
Vil du blive bedre til at tackle dine udfordringer?
Vil du møde andre unge, der har det ligesom dig?
”Lær at tackle angst og depression” er til dig mellem 15 og 25 år, som oplever tegn på angst og/eller depression.
På holdet møder du andre unge, der har det ligesom dig, og du får redskaber til at tackle de ting, som er svære, når man
oplever tegn på angst og depression.
Holdes ledes af to frivillige instruktører, som selv kender symptomerne og som gennem Komiteen for Sundhedsoplysning
er uddannede til at holde kurset.
Kurset er gratis og varer syv uger. I mødes 2,5 time én gang om ugen. Der er mellem 10 og 12 på holdet.
Kurset starter fredag den 26. oktober kl. 10:00 – 12:30.

Du skal til en samtale inden kurset starter. Kontakt koordinator Rikke Rossen Hansen på 24 44 60 73 for mere info og
tilmelding.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning.
Kurset erstatter ikke et behandlingsforløb og kan ses som et supplement.
Her kan du læse mere om kurset.
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Ny belysning i Jernbanegade
I Frederikssund Kommune er der i alt ca. 10.500 gadelamper. Lige nu er der et arbejde i gang for at udskifte gamle
lamper med moderne belysning, som samtidig er mere energibesparende.
I øjeblikket drejer det sig konkret om Jernbanegade (gågaden) i Frederikssund, hvor Frederikssund Kommune har fået
flere henvendelser om mangelfuld belysning, som gør, at det føles utrygt at færdes efter mørkets frembrud. Derfor skifter
kommunen nu belysningen ud for at gøre det mere sikkert at færdes i gaden når det er mørkt.
Lamper kan skifte farve
De nye master bliver 5 meter høje, grønne og med et Phillips Københavnerarmatur. Udover at belyse gågaden kan
armaturet skifte farve. Det sker ved, at armaturet er indvendigt belyst af en LED-lampe som kan lyse i forskellige farver
og som styres via et belysningsprogram.
Masterne kommer til at stå næsten samme sted som de nuværende master. Man kan, hvis man går en tur igennem
gågaden, se, hvor de nye master skal stå fra tirsdag den 2. oktober. Arbejdet starter i slutningen af uge 40 og forventes at
være færdigt i uge 43.
Projektet sættes i gang netop nu for ikke at genere de handlende i forhold til turistsæson og julehandel mv.

De gamle lamper i Jernbanegade, som nu bliver skiftet ud med bedre og mere strømbesparende lamper. Foto: Steven
Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.
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Lær at håndtere din stress
Frederikssund Kommune tilbyder et gratis forløb, hvor du lærer at håndtere og mindske stress i hverdagen. Tilbuddet er
for dig, der er sygemeldt fra dit job på grund af stress, der er diagnosticeret af en læge.
Indhold
To fysioterapeuter guider dig igennem forløbet.
Vi arbejder blandt andet med afspænding, vejrtrækning og mindfulness. Målet er, at du opnår større nærvær i kroppen.
Når du ER i kroppen, kan du få en pause fra tankerne, finde ro, klarhed og energi.
Noget af forløbet foregår udendørs, hvor vi gør brug af naturens ressourcer, som kilde til indre ro og glæde.
Du kommer til en indledende individuel samtale med en fysioterapeut. Holdet runder forløbet af i fællesskab, og efter tre
måneder følger vi op med en fælles samtale.
Forudsætninger for at deltage
Du skal kunne deltage i et gruppeforløb. Du må ikke have andre lidelser, der gør det vanskeligt for dig at deltage, og du
skal tale og forstå dansk.
Tid og sted for forløbet
Forløbet kører over i alt otte tirsdage kl. 13.00 – 15.00. Første gang er tirsdag den 6. november 2018. Sidste gang er
tirsdag den 15. januar 2019.
Det foregår på Nordhøj 3, 4050 Skibby og et sted i naturen.
Tilmelding senest den 1. november 2018
Ring alle hverdage kl.8.00 - 10.00 på 47 35 20 70. Du skal tale med fysioterapeuterne Gitte Kristensen eller Anette
Forup. Du kan også tilmelde dig via www.borger.dk. Send til ”Genoptræning”.
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Hvem skal have Handicappris 2018?
Det er blevet tid til at finde ud af, hvem der skal have årets Handicappris. Så hvis du kender en person, en virksomhed,
en forening eller noget helt fjerde, som gør en særlig indsats for handicappede borgere, kan du nu indstille dem til
Handicappris 2018.
Du kan indstille kandidater til Handicapprisen indtil den 31. oktober 2018. Kriterierne for at modtage prisen er, at

modtageren opfylder en af følgende:
 Have gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet
medlem.
 Have gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.
 Have gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv.
 Have ydet en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed.
 Være en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.
Kender du nogen, der lever op til kriterierne og fortjener anerkendelse for det, kan du indstille dem til prisen. Alle borgere,
foreninger og organisationer kan komme med indstillinger.
Indstillingerne skal være modtaget senest onsdag den 31. oktober og kan sendes til:
Frederikssund Kommune, Handicaprådet
Att. Karin Petersen
Torvet 2
3600 Frederikssund
Du kan også foretage indstillingen elektronisk via hjemmesiden.
Prisen uddeles mandag den 3. december 2018 i Byrådssalen på Rådhuset.

Borgmester John Schmidt Andersen og modtager af Handicappris 2017, Elisabeth Holmskov.
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Ny vej skal hedde Fjordlandsvej
Den næsten 10 km. lange motortrafikvej, der skal forbinde rute 53 i Hornsherred med rute 211 Frederikssundsvej over
den kommende Kronprinsesse Marys Bro får navnet ”Fjordlandsvej”. Det har Vejdirektoratet og Teknisk Udvalg i
Frederikssund Kommune besluttet.
- Valget faldt på Fjordlandsvej blandt de mange forslag. Et fint navn til det smukke fjordlandskab, siger Tina Tving
Stauning (S), der er formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune.
Mere end 400 forslag
I august og september kunne borgerne indsende forslag til navngivning af vejen, og her modtog Frederikssund Kommune
mere end 400 forslag. Kreativiteten har været stor, og de mange forslag tager f.eks. udgangspunkt i lokale stednavne,
royale personer eller vikingerne.
Blandt forslagene er:
Fjordvejen, Hornsherredvej, Hagevejen, Brovejen, Tørslev Buen, Hornsundsvej, Fjordpassagen, Skibbyvej, Sydvejen,
Tørslevvingevej, Frederik Hornsvej, Kronprinsesse Marys Vej, Margrethe Allé, Prins Christians Vej, Dannervej, Viking
Ruten, Bifrost, Vikingesundsvej mm.
Køreklar ultimo 2019
De mange forslag er nu gennemgået og Vejdirektoratet har sammen med Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune
valgt, at den nye motorftrafikvej over Roskilde Fjord skal hedde Fjordlandsvej. Dette navn var i øvrigt at finde tre gange
blandt de mange indsendte forslag.
Du kan se den fulde liste over indsendte forslag i bilaget til sag nummer 98 på Teknisk Udvalgs møde den 3. oktober
2018.
Motortrafikvejen og Kronprinsesse Marys Bro ventes at være klar til brug inden udgangen af 2019.
Du kan læse mere om projektet på www.fjordforbindelsen.dk.

Anlægsarbejdet til den nye firesporede motortrafikvej, som skal binde rute 53 sammen med rute 211, er godt i gang. Her
ses hvor vejen skal tilsluttes rute 53 lige syd for Lyngerup i Hornsherred. Vejen får navnet Fjordlandsvej. Foto: Steven
Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.
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Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme
I perioden fra oktober 2018 til og med februar 2019 vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af en af kommunens
rottebekæmpere.
De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr,
opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af
fødevarer til mennesker.
Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret et
brev om tilsynet. Kommunens rottebekæmper er forpligtet til at gennemgå ejendommen – også hvis der ikke træffes
nogen hjemme. Rottebekæmperen skal lave en gennemgang af ejendommens udendørs arealer med henblik på at
konstatere, om der er spor efter rotter.
Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet udføres i henhold til
bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 1723 af 17. december 2017).
I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder rotter. Det samme gælder sommerhusområder.
Der er pligt til at anmelde rotter til kommunen. Anmeldelse kan ske digitalt på kommunens hjemmeside
www.frederikssund.dk/rotter
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Mød Udvalget for By og Land i Skuldelev
Udvalget for By og Land er i øjeblikket på turne rundt i kommunen. Formålet med rundturen er at give borgerne mulighed
for at komme med input til de politikområder, som Udvalget for By og Land beskæftiger sig med. Derfor vil mødet handle
om følgende fem temaer:
 Regler med mening - Nye muligheder og begrænsninger
 God velfærd og højt serviceniveau
 Det gode sted at bo, arbejde og drive erhverv
 Bedre digital infrastruktur
 Fjordforbindelsen - Broen til fremtiden
Til hvert tema vil der være en håndfuld spørgsmål, som udvalgets medlemmer stiller til borgerne og input og ideer bliver
derefter samlet sammen til brug i udvalgets arbejde fremadrettet.
Mødet finder sted den 11. oktober 2018 fra kl. 19.30 – 21.30 i Skuldelevhallen, cafeteriet.
Alle er velkomne til mødet.
Næste møde i rækken bliver holdt den 25. oktober 2018 fra. Kl. 19.30 – 21.30.
Mødet foregår på Trekløverskolen, afd. Falkenborg i Multihallen.
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Elever lærer om trafiksikkerhed og cykling
Hen over tre uger i september og oktober har ca. 530 elever på 4 årgang og ca. 400 elever på 5. årgang deltaget i
trafikundervisning på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
Det er tredje gang, at 4. klasser er af sted og anden gang, at 5. klasser er af sted. Besøget var endnu en gang en stor
succes, hvor eleverne fik meget ud af undervisningen og museet. Nogle af de lærere, der var med, roste undervisningen
meget, og berettede om meget engagerede elever.
“Det er super, at så mange elever fra vores lokale skoler igen i år har deltaget i trafikundervisningen. Stor ros til lærerne,
der sørger for, at eleverne kommer afsted. Kun ved vedvarende trafikundervisning og opmærksomhed omkring trafik,
bliver børnene sikre og dygtige cyklister”, siger formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (A).

Frokostpausen er hurtigt klaret for cyklerne trækker.
Skal gennemføre cyklistprøve
Forløbet for 4. klasserne omfatter, at klassen deles op i tre hold, som skal igennem forskellige aktiviteter på museet. Én
aktivitet er undervisning i, hvordan trafikken har udviklet sig siden den første cykel blev opfundet og frem til i dag. En
anden aktivitet er en trafiksikkerhedsquiz på museet. Endelig skal eleverne ud at cykle på en bane og gennemføre den
lille cyklistprøve, hvor de skal vise, at de kan orientere sig, give tegn, holde balancen og følge banens forløb. Der er også
en snak om sikkerhed på cykel og cyklens udstyr.
Forløbet for 5. klasserne fokuserer på elevernes færdsel på egen hånd ude i trafikken. Omdrejningspunktet er de store
farer i trafikken, og i undervisning og praktiske øvelser indgår en lastbil, så eleverne får et indblik i, hvor svært det er for
en lastbilchauffør at se en cyklist fra lastbilen. Eleverne lærer at være opmærksomme på lastbiler og at placere sig, så de
kan blive set. Eleverne får desuden undervisning i førstehjælp.

Cykelværksted, børnene finder cykelhjelme og cykler i passende størrelse og gør klar til den praktiske cykelprøve.

Den praktiske cykelprøve, hvor eleverne lærer at orientere sig bagud og give tegn på de rigtige tidspunkter inden stop
eller sving.

Trafikundervisning inde på museet - cyklen igennem tiden.
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Budget 2019 vedtaget
På Byrådets møde onsdag den 10. oktober blev kommunens budget for 2019 endeligt vedtaget.
Frederikssund Kommunes budget for det kommende år blev vedtaget med 21 stemmer for ud af 23. Vedtagelsen
betyder, at der nu er klarhed over hvordan Frederikssund Kommunes bruttoudgifter på i alt ca. 3,2 mia. kr. skal fordeles i
2019.
Forlig mellem fem partier
Budgetforliget blev indgået den 1. oktober mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og
Radikale Venstre som tilsammen repræsenterer 21 ud af Byrådets 23 medlemmer. Uden for forliget står Konservative og
Enhedslisten, som stemte imod budgettet.
I budgetforligets periode 2019 – 2022 bliver økonomien forbedret på en række centrale velfærdsområder. Samtidig
hæves personskatten med 0,5%, så den fra 2019 vil være på 25,8%.
Læs mere om budget 2019 under punkt 211 på Byrådets dagsorden fra den 10. oktober.
Læs også ”Budgetforlig i Frederikssund Kommune”.
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En (u)hyggelig telttur
Efterårsferien er godt i gang og for 26 børn og unge startede den med natur, bål, telt og jagt på spøgelser ved og på
Selsø Slot.
Mandag morgen mødtes de 26 børn og unge i alderen 10-16 år på pladsen tæt ved Selsø Slot. Otte af dem er spejdere i
Ræven Skibby Trop og Flok og var med for at hjælpe de 18 andre tilmeldte. Noget af det første, de oplevede, var et
møde med Nationalpark Skjoldungernes Land. Herfra kom nemlig naturvejlederen Sofie Clauson-Kaas og fortalte om
nationalparken. Hun lærte også deltagerne om den spiselige natur.

Naturvejleder Sofie Clauson-Kaas fortæller om Nationalpark Skjoldungernes Land. Foto: Brian Petersen.
- Vi har lavet vores egen pesto af ting fra naturen, og det smagte godt, fortæller 10-årige Astrid fra Skibby. Sammen med
sin gruppe har hun været ude at samle urter og blade efter Sofie Clausen-Kaas vejledning i, hvad der kan spises, og
hvad der smager surt eller sødt.
En del af formålet med turen har været at introducere børnene til området i den nordlige del af Nationalpark
Skjoldungernes Land og den kultur og natur, det byder på.
Senere på dagen blev der bygget bivuakker omkring bålet og om aftenen kom kulturmedarbejder Katrine Nielsen fra
Frederikssund Bibliotekerne og læste hyggelige historier højt ved lejrbålet.

Der blev kløvet brænde - både for lejrbålets skyld, men også fordi det er sjovt. Foto: Mikala Schachtschabel Tordrup,
Frederikssund Kommune.
- Det var rigtig hyggeligt med historielæsning rundt om bålet. Vi spiste popcorn og skumfiduser imens, fortæller Astrid, der
efterfølgende blev hentet.
- Jeg kørte hjem og sov, fordi det var lidt for uhyggeligt, når man kunne ligge og kigge hen til Selsø Slot.
Den hvide dames værelse
Tirsdag formiddag fortsatte i uhyggens tegn, da der var rundvisning på Selsø Slot og derefter en findeleg rundt på
herregården for at løse gåden om den hvide dame. Og selvom Astrid syntes overnatningen var for uhyggelig, var jagten
på den hvide dame alligevel sjov.
- Det sjoveste har været at besøge Selsø Slot. Vi har været i fangekælderen og på loftet og på den hvide dames værelse.
Det er meget spændende og uhyggeligt. Man bliver på en måde bange, men det er også sjovt, fortæller Astrid.

Astrid og Sandie - begge ti år - foran Selsø Slot. Foto: Mikala Schachtschabel Tordrup, Frederikssund Kommune

På børnenes præmisser
Selvom der har været forskellige planlagte aktiviteter på turen, har der også været plads til masser af hygge, sjov og
afslapning.
- De hygger sig. Det er deres tur og ikke vores, selvom vi godt kan have nogle ideer til, hvad de skal lave. Nogle synes,
det er hyggeligt at ligge i teltet og snakke, mens andre vil ud og sidde ved bålet eller noget tredje, fortæller Brian
Petersen, gruppeleder i Ræven Skibby Trop og Flok. Han har sammen med de otte spejdere og en gruppeleder mere
stået for det praktiske på turen. Han mener, at det generelt er gået rigtig godt, også selvom der kan være stor forskel på
en 10-årig og en 16-årig.

Der blev hygget rundt om lejrbålet både mandag og tirsdag. Foto: Mikala Schachtschabel Tordrup.
- Det er udfordrende at have en gruppe der spænder så vidt mellem 10 år og 16 år. Vi var for eksempel nede og se på
naturen ved fjorden og tale om, at det er et tidligere islandskab og at det har været havbund. Nogle syntes, det var
spændende og andre havde svært ved at se formålet med turen, fortæller Brian Petersen.
Men hos 10-årige Astrid er der ingen tvivl, om at det har været en sjov tur.
- Jeg kunne helt klart godt tænke mig at prøve sådan en tur igen en anden gang, fortæller Astrid.

Spejderne fra Ræven Skibby Trop og Flok var med som vejledere for de, der ikke selv er spejdere. Foto: Mikala
Schachtschabel Tordrup.
Turen er arrangeret af Kulturfuglen (et samarbejde mellem Kulturhuset Rejsestalden, Kulturhuset Elværket og
Frederikssund Bibliotekerne) og i samarbejde med Ræven Skibby Trop og Flok, Talentspejderne, Nationalpark
Skjoldungernes Land og Selsø Slot.

Turen og overnatningen i telte foregik i smukke omgivelser og tæt ved Selsø Slot. Foto: Brian Petersen.
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Manglende vejbelysning i Slangerup
De seneste dage har borgere oplevet, at vejbelysningen ikke lyser. Årsagen er et kabelbrud i området. SEAS-NVE
arbejder på at finde fejlen.
Vi håber på snarlig udbedring af fejlen.
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Mød Udvalget for By og Land i Frederikssund
Udvalget for By og Land er i øjeblikket på turne rundt i kommunen. Formålet med rundturen er at give borgerne mulighed

for at komme med input til de politikområder, som Udvalget for By og Land beskæftiger sig med.
Torsdag den 25. oktober bliver der derfor holdt workshop om følgende fem temaer:
1. Regler med mening - Nye muligheder og begrænsninger
2. God velfærd og højt serviceniveau
3. Det gode sted at bo, arbejde og drive erhverv
4. Bedre digital infrastruktur
5. Fjordforbindelsen - Broen til fremtiden
Til hvert tema vil der være en håndfuld spørgsmål, som udvalgets medlemmer stiller til borgerne og input og ideer bliver
derefter samlet sammen til brug i udvalgets arbejde fremadrettet.
Mødet finder sted den 25. oktober 2018 fra kl. 19.30 – 21.30 på Trekløverskolen, afd. Falkenborg i multihallen.
Alle er velkomne til mødet.
Det er også muligt at møde Udvalget for By og Land mandag den 5. november i Informationscenteret, Bymidten 10 i
Skibby. Her inviterer udvalget borgerne til dialog over en kop kaffe og lidt brød mellem kl. 11 og 12.
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24 nærgenbrugsstationer klar til brug
Ud over de tre store genbrugspladser i Skibby, Jægerspris og Frederikssund så kan borgerne i Frederikssund Kommune
nu benytte hele 24 nye nærgenbrugsstationer, når det sorterede affald skal afleveres. På en nærgenbrugsstation kan du
aflevere genanvendelige emballager fra husholdningen som f.eks. glas, papir, metal og plast – nogle steder også pap og
batterier. Formålet med de mange nye stationer er at øge mængden af affald, som bliver genbrugt.
Siden juni, hvor de første fem nye nøærgenbrugsstationer åbnede, er arbejdet fortsat hele sommeren og efteråret, og
omkrig midten af oktober blev de sidste tre af i alt 24 nærgenbrugsstationer så åbnet.
De tre nyeste nærgenrbugsstationer befinder sig i:
Gerlev, Bygaden/kirken
Her kan du aflevere papir, glas, metal, plast, pap og batterier.
Frederikssund N, Frejasvej/Tornsangervej
Her kan du aflevere papir, glas, metal, plast og pap.
Dalby Huse, Traneagervej/købmand
Her kan du aflevere papir, glas, metal og plast.

Ny nærgenbrugsstation på Bygaden i Gerlev.

Ny
nærgenbrugsstation på Frejasvej/Tornsangervej i Frederikssund.

Ny
nærgenbrugsstation i Dalby Huse på Traneagervej,
Fotos: Frederiksund Kommune.
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Forhøjet vandstand
DMI har udsendt en prognose for Frederikssunds tre målestationer i Roskilde fjord og Ise fjord, der forvarsler, at der vil
komme forhøjet vandstand i fjorden tirsdag og onsdag.
På DMIs hjemmeside kan man følge prognosen for vandstanden ved en lang række målestationer langs de danske
kyster. På grund af vedvarende blæsevejr fra nordvest ventes vandstanden at stige til lige over en meter over daglig
vande i fjordene omkring Frederikssund Kommune.
Prognoserne (pr. 23/10) forudser at vandstanden vil toppe med 108 cm over daglig vande onsdag den 24. oktober om
formiddagen ved Kyndbyværket, Jægerspris og Frederikssund.
Frederikssund Kommune og beredskabet følger udviklingen tæt og vil informere yderligere, hvis vandstanden stiger til et
kritisk niveau.
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Manglende gadelys
Det meste af Frederikssund Kommune har været uden gadelys siden om aftenen mandag den 22/10.
Årsagen er et teknisk problem i et styresystem til lyset. Firmaet Swarco, som står for driften af styresystemet, er i fuld
gang med at rette fejlen og oplyser, at der vil være lys i lamperne igen når mørket sænker sig tirsdag den 23/10.
Problemet har også berørt borgere i både Egedal og Ballerup Kommuner.
Endvidere er SEAS i gang med en planmæssig udskiftning af lyskilder i gadebelysningen i kommunen. Dette berører dog
kun enkelte gadelamper ad gangen.
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Slut med at fyre med petrokoks
Fra 1. januar 2019 bliver det forbudt for private at fyre med petrokoks, fremgår det af en pressemeddelelse fra Miljø- og
Fødevareministeriet. Forbuddet kommer fordi petrokoks, der også er kendt som energikoks, indeholder skadelige stoffer,
som kan skade miljø og sundhed.
Endvidere har asken fra petrokoks et så højt indhold af nikkel, at det kan karakteriseres som farligt affald.
Ikke nødvendigt at skifte fyr

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er det ikke nødvendigt at udskifte sit fyr, hvis man i dag fyrer med petrokoks, da et
sådant fyr vil kunne fyre med træpiller eller brænde.
Det vurderes, at omkring 2000-2500 boligejere i Danmark bliver ramt af forbuddet mod petrokoks.
Læs mere på Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside.
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Masser af uhygge til halloween
Årets uhyggeligste aften nærmer sig, og også i Frederikssund Kommune vil man kunne opleve uhyggen på nærmeste
hold. Halloween er nemlig blevet en del af årets begivenhedskalender flere steder.
Danskerne har for alvor taget halloween til sig og pynter med græskar, edderkopper, spøgelser og hvad fantasien ellers
kan finde på. Men har man ikke lige tid og overskud til at gøre en hel masse derhjemme, er der flere gode arrangementer
rundt om i kommunen.
Hyggelig uhygge på Færgegården
Frederikssund Museum, Færgegården byder børn og voksne indenfor en til en uhyggelig hyggelig eftermiddag. Man kan
været med til at dekorere lanterner, lave lys af bivoks, og når mørket falder på, samles alle i haven og synger
lanternesange. Med lidt held og høj sang, kommer den gamle færgemand måske på besøg, og han har helt sikkert noget
godt med i sin sæk.
Det hele foregår onsdag den 31. oktober klokken 16-18, og det er gratis at være med.
Det hjemsøgte bibliotek
Tør du komme til byens mest uhyggelige halloween på den hjemsøgte bibliotekskirkegård? Der er nemlig sket et
uhyggeligt mord på den gamle overbibliotekar, og biblioteket har brug for hjælp til at opklare mysteriet. Det bliver pivuhyggeligt, for det vrimler med skumle munke og gustne spøgelser på bibliotekskirkegården. Se om du kan løse
mysteriet ved at same de uhyggelige ledetråde, der gemmer sig på kirkegården. Når mysteriet er løst, bliver der ristet
skumfiduser over bål og gumlet masser af popcorn.
Mordet skal løses onsdag den 31. oktober fra kokken 16.30-18. Kom gerne udklædt. Det er gratis at deltage.
Allehelgensaften på Selsø Slot
Kom og oplev Herregårdsmuseet Selsø Slot i oktobermørket og lommelygternes skær, når museet byder indenfor til
Allehelgensaften. Måske møder I den hvide dame? Eller måske støder du på herremanden eller andre tidligere folk på
herregården. Hvis uhyggen i huset bliver for meget, kan man tage en pause ved ildstedet, eller købe lidt forfriskninger i
kælderkøkkenet.
Fra klokken 17-19:30 den 31. oktober kan man medbringe sin lommelygte og i dens skær se, hvordan skyggerne bliver
levende i husets mange hjørner. Hvis man vil opleve Selsø i fuldstændig mørke, skal man komme fra klokken 19:30.
Derefter kan man blive i huset indtil museet lukker klokken 21 og det gamle hus lukkes ned og går i vinterhi.
Billetter til Allehelgensaften kan købes på billetto.dk. Det er også muligt at købe i døren på selve Allehelgensaften, men
ved køb af billetter på billetto.dk er prisen reduceret i forhold til billetter købt i døren. Der er derudover et begrænset antal
billetter, så hvis man vil sikre sig en billet, anbefales det at købe i forsalget på billetto.dk.
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Bliv klar til livet som senior
Når livet som senior nærmer sig, kan der være mange spørgsmål som trænger sig på: Hvordan holder jeg mig sund og
rask? Kan jeg blive i min bolig resten af livet både økonomisk og helbredsmæssigt?
Det og meget mere kan du få svar på, når Frederikssund Kommune inviterer nye og kommende seniorer til
informationsmøde tirsdag den 6. november klokken 17-19 i Ældrecenteret Nyvej 7b i Skibby. Her kan du bl.a. møde
forskellige medarbejdere fra Frederikssund Kommune, som fortæller om alt fra pension og et sundt og aktivt liv til
teknologiske hjælpemidler.
Informationsmødet er gratis, der er ingen tilmelding og alle er velkomne.
Plakat vedr. infomøde.
Program til informationsmøde den 6. november 2018.
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Mød politikerne i Skibby
Udvalget for By og Land er på turne rundt i kommunen med det formål at møde borgerne og få input til de områder,
udvalget abrbejder med. Udvalgets formål er at understøtte udviklingen og skabe øget vækst, bosætning og
sammenhæng mellem by og land i Frederikssund Kommune.
Du kan møde op og få kaffe, wienerbrød og en snak med politikerne i udvalget:
Mandag den 5. november kl. 11 – 12 i Informationscenteret, Bymidten 10 i Skibby.
Alle er velkomne.
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Genoptagelse af nogle sager om bidrag til pensionsordning
Frederikssund Kommune genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af
en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen. Kommunen kan genoptage en sag, den før har afgjort, hvis en forælder, der
modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.
Frederikssund Kommune har afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som er beskrevet i
Ankestyrelsens principafgørelse 69-10. Ankestyrelsen har nu ændret praksis og har lavet en ny principafgørelse. Den
hedder 4-18 og ændrer til dels den administrative praksis, der fulgte af principafgørelse 69-10.
På den baggrund genoptager Frederikssund Kommune sager om bidrag til pensionsordning, der er afgjort af kommunen
på baggrund af principafgørelse 69-10.
Kommunen har ikke mulighed for at finde alle relevante sager, og beder derfor de berørte borgere om at kontakte
kommunen for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået en afgørelse om
tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning. Hvis sagen er behandlet af de sociale nævn eller Ankestyrelsen, vil
Ankestyrelsen kunne genoptage sagen ved anmodning herom. Se mere herom på Ankestyrelsens hjemmeside.

Nogle sager er forældet
Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år
ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag,
hvor beløbet skulle være betalt til borgeren.
Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Der skal derfor i hver enkelt sag tages stilling til, om kravet på
efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.
Hvis du mener at være omfattet af denne praksis ændring, bedes du kontakte Center for Familie og Rådgivning.
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Cannabis og kræft
Kom og bliv klogere på medicinsk cannabis og hvordan det virker. Mandag den 19. november kl. 19.00 i Gjethuset,
Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Skriv til paagv@halsnaes.dk senest torsdag den 8. november. Dørene åbner kl.
18.30 for tilmeldte. Det er gratis at deltage. Arrangementet er lavet i et samarbejde mellem Frederikssund og Halsnæs
Kommuner og holdes derfor i Frederiksværk.
Mød Søs Egelind og Nanna Cornelius
Regeringen har fra 2018 vedtaget en forsøgsordning, der giver danske læger mulighed for at udskrive recepter på
cannabis til medicinsk brug.
Hvad er medicinsk cannabis, og hvad man ved fra forskningen?
Det fortæller Nanna Cornelius om. Hun har en solid baggrund som forsker og arbejder nu som ny projektleder for
alternativ behandling i Kræftens Bekæmpelse. Hendes opgave er blandt andet at bygge bro og skabe dialog om
alternativ behandling mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Et andet område, hun glæder sig til at løfte til fordel for
kræftpatienterne, er en styrket information om de alternative muligheder.
Søs Egelind, skuespiller, entertainer, komiker og foredragsholder, fortæller om sine egne erfaringer med medicinsk
cannabis.
At hun har været ramt af kræft og i den forbindelse har brugt ulovlig cannabis, er offentligt kendt. Hun har vundet kampen
mod kræften og har nu kastet sig ind i en ny kamp, legalisering af medicinsk cannabis. Med sine egne erfaringer i
rygsækken kæmper hun nu for andre sygdomsramte danskere.
Der er mulighed for dialog med Nanna Cornelius og Søs Egelind efter oplæggene.
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0. klasser vinder trafikkonkurrence
Eleverne i 0.D på Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby samt 0.C og 0.D på Fjordlandsskolen afd. Skibby har klaret sig
flot og været heldige, for de har vundet en konkurrence i den landsdækkende kampagne ’Børn på vej’. Det er
kommunerne i Danmark, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, der står bag konkurrencen.
I Frederikssund Kommune er målet, at alle børn skal være trafiksikre. Kommunen satte i august plakater op ved alle
skoler med budskabet ’Børn på vej’. Og alle kommunens 0. klasser fik udleveret ’Min Trafikbog,’ hvor børnene har løst
opgaver om sikker trafik.
På den måde har kommunen gjort en indsats for at gøre skolevejen sikrere, og samtidig er børnene blevet klædt bedre
på til at færdes sikkert i trafikken.
0. klasserne vinder 1.000 kr.
Klasserne vinder 1.000 kr. til klassekassen, som de kan bruge på noget hele klassen kan få glæde af. Vej og Trafik og
udvalgsformand Tina Tving Stauning (A) var onsdag den 31. oktober ude på skolerne for at overrække et diplom til
vinderklasserne.
- Det var en stor fornøjelse at komme ud på skolerne og fejre vinderne og opleve, hvor engagerede både elever og
lærere er i trafikundervisningen. Det er så godt at se, for det er vigtigt, at vi får lært børnene at færdes sikkert i trafikken.
Så stor ros til skolerne for det flotte arbejde, siger formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (A).

0.D på Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby.

0.C og 0.D på Fjordlandsskolen afd. Skibby.
Fotos: Frederikssund Kommune.
Hjælp til forældre om børn og trafik
Kampagnen ’Børn på vej’ sætter fokus på, at børn i alle aldre skal lære at blive sikre i trafikken. Små børn lærer trafik ved
at øve sig mange gange sammen med deres forældre. Store børn skal ofte have gentaget, hvad de skal holde fokus på i
trafikken, og at de skal lade mobiltelefonen blive i lommen.
Fælles for alle børn er, at deres forældre er rollemodeller i trafikken. Det og meget andet kan forældre læse om på
www.sikkertrafik.dk/forældre. Her kan de også tilmelde sig et nyhedsbrev, så de løbende får nyheder tilpasset deres
børns alder.
Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden står bag hjemmesiden, som skal hjælpe forældre med at lære deres børn at begå
sig sikkert i trafikken.
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Er du inviteret til arrangementet Forebyggelse for ældre?
Tjek din e-boks eller din fysiske postkasse. Måske er du inviteret til en eftermiddag med temaet ”Forebyggelse for ældre”.
Invitationen er sendt til nogle af de borgere, der er fyldt 75 år i 2018, og til en række borgere på 80+ år.
God grund til at deltage
Sundhedsfaglige medarbejdere fra Kommunen vil fortælle om, hvad du selv kan gøre for at bevare det gode seniorliv.
Kommunen byder på kaffe, te og småkager.
Du kan vælge imellem to arrangementer. De foregår på to af Kommunens brugerstyrede aktivitetscentre. Vores værter vil
fortælle om stedets tilbud, og efter arrangementet er der rundvisning på centeret.
 Tirsdag den 20. november på Skibby Ældre- og aktivitetscenter, Nyvej 7 B, 4050 Skibby
 orsdag den 22. november på Lundebjerggård, Lundebjergvej 48, 3600 Frederikssund.
Forebyggende tilbud
Arrangementet ”Forebyggelse for ældre” afholdes fire – seks gange om året. Det er et alternativ til et forebyggende
hjemmebesøg.
Kontakt os, hvis du har brug for et forebyggende hjemmebesøg
Hvis du ønsker et forebyggende hjemmebesøg i stedet for at deltage i arrangementet, skal du ringe på 47 35 17 51
tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 9.00. Besøget varer en time, og det er en sygeplejerske, der kommer hjem til dig og taler
med dig om din trivsel og sundhed.

Fra kollektivt arrangement på Tolleruphøj oktober 2018. Terapeuten holder oplæg. Foto Erik Zangenberg.
Tilbuddene omfatter ikke borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp, eller som bor i plejebolig.
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Besøg i Kina sikrer nye samarbejdsaftaler
Samarbejdet med den kinesiske storby Wuxi er fortsat velfungerende. Det står klart efter et besøg i Kina, hvor
borgmestre, lokalpolitikere og direktører fra kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund deltog
En række borgmestre, lokalpolitikere og direktører fra kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund er netop vendt
hjem efter et besøg i den kinesiske samarbejdsby Wuxi. I bagagen havde de nye samarbejdsaftaler med storbyen, som
kommunerne siden 2007 har haft et tæt samarbejde med. Samarbejdet sker i kraft af det strategiske
kommunesamarbejde ’Bycirklen’.
- Besøget cementerede vores gode relation og samarbejde med Wuxi. Vi har samarbejdet i over ti år, og i den periode er
det lykkedes os at fremme en række af vores fælles visioner i Bycirklen. Det er blandt andre forbedrede
uddannelsesmuligheder og at gøre det attraktivt at drive virksomhed i de tre kommuner, siger John Schmidt Andersen,
der er borgmester i Frederikssund Kommune og formand for Bycirklen i 2018.
- Under turen fik vi også bekræftet af både Det Danske Generalkonsulat i Shanghai og de virksomheder og
uddannelsesinstitutioner, som vi mødtes med derude, at vores politiske relationsarbejde er vigtigt, og at samarbejdet gør
en forskel for de danske aktører i Wuxi, fastslår John Schmidt Andersen.

Repræsentanter fra de tre kommuner sammen med borgmester i Frederikssund Kommune og formand for Bycirklen i
2018, John Schmidt Andersen, og Wuxis borgmester Huang Qin der fremviser hensigtserklæringen på
sundhedsområdet.

Nye uddannelses- og sundhedssamarbejder
Under besøget i Wuxi underskrev uddannelsesinstitutionen NEXT i Ballerup en samarbejdsaftale med Wuxi City College
of Vocational Technology. Målet med aftalen er, at danske undervisere fra NEXT skal efteruddanne de kinesiske lærere
samt undervise kinesiske elever i frisørfaget.
- Det er første gang, at der bliver etableret et samarbejde omkring et konkret håndværksfag. Det er også første gang, at
der er et kommercielt sigte med en uddannelsesaktivitet inden for rammerne af Bycirklen. Jeg er glad for, at vi som
kommune kan være med til at sikre rammerne for, at vores uddannelsesinstitutioner kan etablere aktiviteter som disse i
Kina, siger Lolan Marianne Ottesen, der er 1. viceborgmester i Ballerup Kommune.
Også på sundhedsområdet var der nye fremskridt under turen til Kina. Bycirklen og Wuxi underskrev en formel
hensigtserklæring, der skal være med til at skabe rammer for, at den lokale medicinalvirksomhed LEO Pharma og ét af
Wuxis største hospitaler kan etablere og udbygge nye samarbejdsaktiviteter. Der er tale om en aftale, der på sigt skal
være med til at øge kendskabet til LEO Pharmas produkter i Kina.

Besøg på Wuxi City College of Vocational Technology. Uddannelsesinstitutionen har indgået en samarbejdsaftale med
NEXT.
Besøg hos Egedals nye samarbejdsskole
Besøget i Wuxi bød også på mulighed for at besøge Egedal Kommunes nye kinesiske samarbejdsskole, Xishang Middle
School. Aftaler som denne er forudsætningen for, at en gruppe 9. klasseelever fra hele Bycirklen igen til næste år vil få
mulighed for at komme på elevudveksling til Wuxi, ligesom kinesiske elever fra samarbejdsskolerne i Wuxi vil besøge
Bycirklen.
- Kernen i samarbejdet med Wuxi har gennem årene været vores skole- og uddannelsesaktiviteter. Og det var rigtig
interessant at besøge vores nye samarbejdsskole, hvor vores elever er på udveksling. Der venter dem uden tvivl nogle
store oplevelser og gode erfaringer her, siger Karsten Søndergaard, der er borgmester i Egedal Kommune.

Besøg på Xizhang Middle School, der er Egedal Kommunes nye samarbejdsskole.
Fakta om Bycirklen
 Bycirklen er et strategisk samarbejde mellem de tre kommuner, Egedal, Frederikssund og Ballerup.
 Kina-samarbejdet åbner for udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø og
sikrer erhvervslivet en mere direkte vej til samarbejder i Kina.
 Wuxi ligger cirka 100 km nordvest for Shanghai i Jiangsu Provinsen. Den har 6,5 million indbyggere og er en
ambitiøs by i hastig udvikling.
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Elever strømmer til Byggeboxen
Nu mødes byggeri, børn og byudvikling i Vinge. Byggeboxen er nemlig kommet til byen og inviterer de næste to skoleår
eleverne fra Frederiksund Kommune ind for at blive klogere på, hvordan man bygger en ny by fra bunden. Næsten
halvdelen af besøgene er allerede booket indtil sommerferien.
I Byggeboxen kan 4. – 7. klasseelever fra Frederiksund Kommune arbejde i skolefagene på en helt ny måde og møde
nogle af de mennesker, der er med til at bygge veje, boliger, kloaker og cykelstier i Vinge. Dansk Byggeri, Region
Hovedstaden og Frederiksund Kommune inviterer til indvielse af den nye Byggebox i Vinge den 7. november.
- Byggeboxen er en rigtig god måde at vise bygge- og anlægsbranchen frem i børnehøjde. Eleverne får en sjov og
anderledes dag og lærer samtidig om de mange forskellige fag, der er inden for byggeriet, siger formand for Dansk
Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen.
Populær Byggebox
Når eleverne besøger Byggeboxen i Vinge får de mulighed for at opleve en byggeproces indefra – selvfølgelig iført
sikkerhedshjelm og synlighedsvest. BIBIANA Danmark har udviklet et læringsforløb, hvor eleverne kommer igennem en
række øvelser, hvor de fx skal quizze værktøjsnavne, lave en byggemodel, tegne i 3D virtual reality og komme med
deres helt eget bud på et godt mødested i den nye by.
Undervisning i Byggeboxen har vakt stor interesse på skolerne i Frederiksund, og allerede inden indvielsen er 27 ud af 59
mulige besøgsdage booket.
- Jeg er glad for, at skolerne allerede nu viser så stor interesse for Byggeboxen. Her i Frederikssund Kommune arbejder
vi for at få flere af vores unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Vi er allerede godt på vej og har nået det nationale mål
om, at 25 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Jeg håber, at Byggeboxen vil være endnu et
skridt på vejen til at nå 2025-målsætningen på 30 procent, siger John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund
Kommune.
Et slag for byggefagene
Selv om Frederiksund Kommune allerede lever op til den nationale målsætning om, at 25 procent af en årgang skal søge
ind på en erhvervsuddannelse, kan manglen på faglærte medarbejdere stadig mærkes.
- Alt tyder på, at der vil mangle faglærte i fremtiden bl.a. til alle de store bygge- og anlægsprojekter; letbane, hospitaler og
broer. Indsatsen for at flere unge skal vælge en uddannelse inden for byggeriet begynder allerede i folkeskolen. Vi skal
derfor blive meget bedre til at få folkeskoleeleverne ud og prøve kræfter med virkeligheden på arbejdspladserne og
opleve de mange muligheder. Vi støtter Byggeboxen fordi vi tror på at eleverne bruger de praktiske oplevelser fra
byggepladsen, når de senere skal vælge uddannelse, siger formand for Region Hovedstadens Erhvervs-, Vækst- og
Forskningsudvalg Lars Gaardhøj (S).
Indvielse
Indvielse af den nye Byggebox i Vinge finder sted den 7. november klokken 13.00 i pavillonen på Deltavej. Når talerne er

klaret vil 6. klasse fra Ådalens Skole vise deres byggemodeller frem, og det er muligt at afprøve virtual reality og
værktøjsquizze. Alle er velkomne.
Bag om Byggeboxen
Projektet er støttet under Region Hovedstadens program ”Faglært til vækst”, der skal få flere til at vælge en
erhvervsuddannelse i regionens område. Det er gratis for skolerne at besøge Byggeboxen.
Byggeboxens partnere er: Høje-Taastrup Kommune, NærHeden P/S, Københavns Kommune, Nyt Hospital og Ny
Psykiatri Bispebjerg, NEXT Uddannelse København, Erhvervsskolen Nordsjælland, Frederikssund Kommune og Dansk
Byggeri. Undervisningsforløbet er udviklet af BIBIANA Danmark.

Materialer til brug i Byggeboxen.
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Kom til Verdens Diabetesdag
Vidste du, at kløe, tissetrang, synsforstyrrelser og vægttab kan være tidlige tegn på type 2-diabetes? På Verdens
Diabetesdag kan du gratis få testet, om du har risiko for at få sygdommen.
Du kan også få en snak med repræsentanter fra Diabetesforeningen, lokalafdeling Frederikssund og med
sundhedsfaglige medarbejdere, der står for kommunens tilbud til borgere med type 2-diabetes.
Onsdag den 14. november 2018
 Kl. 10.30 – 13.00 Frederikssund Bibliotek, udlånet 1. sal, Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund
 l. 13.30 – 17.00 Kulturarkivet, Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund
Verdens Diabetesdag er en anledning til at gøre noget ekstra for at nå de mange danskere, som har en uopdaget type 2diabetes og de flere hundrede tusinder, som er i risiko for at udvikle sygdommen. Derfor er Diabetesforeningen,
lokalafdeling Frederikssund og Frederikssund Kommune gået sammen om at markere dagen.
Fakta om diabetes
Type 2-diabetes er den mest udbredte diabetestype i Danmark. Den har ramt ca. 80 % af det samlede antal diabetikere.
Tidligere blev den kaldt gammelmandssukkersyge, men type 2-diabetes rammer også yngre mennesker.
60.000 danskere går rundt med en uopdaget type 2-diabetes, og det skønnes, at mere end 300.000 har forstadie til
diabetes.
Test din risiko.
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Samarbejde hjælper ledige
Jobcenter Frederikssund hjælper ledige med råd og vejledning om jobsøgning og uddannelse. Men nogle gange skabes
den bedste hjælp til ledige i et direkte samarbejde mellem Jobcenteret og erhvervslivet.
- Hvis mennesker har viljen, så kan de også godt, fastslår Helmut Melcher, der er markedschef i det lokale byggefirma
Anker Hansen & Co A/S. Han er på besøg hos Jobcenter Frederikssund for at hjælpe en ledig borger videre i
jobsøgningen. Samarbejdet med Jobcenteret er kommet i stand gennem jobcenterets virksomhedskonsulenter, der
gennem flere år har samarbejdet med firmaet om at få ledige hjulpet i beskæftigelse.

Helmut Melcher fra Anker Hansen & Co. A/S arbejder sammen med blandt andre virksomhedskonsulent Annette
Charlotte Lund hos Jobcenter Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.
Det kræver vilje
Helmut Melchers filosofi er, at hvis ledige viser, at de virkelig vil noget, så findes der også gode muligheder for at komme
i beskæftigelse. Denne dag har han haft møde på jobcenteret med en jobsøgende bygningstekniker, som manglede
noget erhvervserfaring. Sammen med virksomhedskonsulent Annette Charlotte Lund har de fået motiveret og klædt den
ledige bedre på til den fremtidige jobsøgning.
- Vi havde en meget direkte snak, hvor jeg fortalte ham, hvordan virkeligheden på arbejdspladserne er i dag. Jeg siger
det på en direkte måde – jeg ved det virker. Hvis han brænder for det og virkelig vil, så får han snart job, vurderer Helmut
Melcher.
Åben og ærlig hjælp
- Helmut har en god, åben og ærlig måde at hjælpe på, fortæller virksomhedskonsulent Annette Charlotte Lund og tilføjer:
- Denne borger efterlyste hjælp til at komme bedre igennem til entreprenørvirksomhederne, og jeg vurderede, at borgeren
ville få den bedste rådgivning fra en, der er ude i en virksomhed. Derfor ringede jeg til Helmut, som gerne ville hjælpe.
Anker Hansen & Co har gennem mange år opbygget kompetencer inden for dette område blandt andet gennem det
kriminalitetsforebyggende virksomhedsnetværk High-five, der skal medvirke til at skabe plads på arbejdsmarkedet for
tidligere straffede personer.
- Nogle gange starter vi der, hvor de først skal lære at stå op om morgenen og binde deres sko. Men dem, som rigtig vil,
de bliver hængende, og de bliver som regel rigtig gode medarbejdere, slutter Helmut Melcher.
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Thorstedlund bliver solgt
Tidligere på året blev kommunens ejendom Thorstedlund ved Græse Bakkeby sat til salg. Og onsdag den 31. oktober
besluttede et flertal i Byrådet så at sælge til højestbydende. Køberen er et selskab, der har taget navn efter adressen –
Græse Strandvej 22. Bag selskabet står flere personer i ejendomsbranchen, der er vant til at investere og bygge,
fortæller selskabets direktør Michael Brag.
Boliger i to og tre etager
Selskabet Græse Strandvej 22 skal betale i alt 41 mio. kr. for ejendommen, og intentionen er at bevare hovedparten af de
eksisterende bygninger på Thorstedlund og konvertere dem til boliger. Både nord og syd for de nuværende bygninger
foreslås det at etablere bebyggelse i hhv. to og tre etager med lejligheder på mellem 85 og 125 m2.
Enkelte af de mindre bygninger på Thorstedlunds foreslås revet ned for at skabe bedre harmoni mellem den nye og den
eksisterende bebyggelse.
Lokalplan skal udarbejdes
Næste skridt er, at Frederikssund Kommune skal udarbejde en lokalplan i overensstemmelse med de udbudte rammer
for området, som – når Byrådet har vedtaget den, kan danne baggrund for den kommende bebyggelse.
Arkitektfirmaet Lone Backs Arkitekter har lavet nedenstående visualiseringer af den foreslåede bebyggelse.

Visualiseringer: Lone Backs Arkitekter.
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Byggeboxen er en lærerig oplevelse
Frederikssund Kommune har fået en Byggebox, som skal lære skoleelever om byggeriets verden. Onsdag den 7.
november blev Byggeboxen i Vinge indviet af politikere, embedsmænd og ikke mindst 6. L fra Ådalens Skole.

En reol med værktøjskasser og gule sikkerhedshjelme er noget af det første der møder en, når man træder ind i
Byggeboxen i pavillonen i Vinge. Ved bordene langs vinduerne sidder elever fra 6. L fra Ådalens Skole med små
byggeprojekter, de selv har lavet. Byggeprojekterne er elevernes bud på møderum, man kunne bygge i Vinge.
- Det har været rigtig spændende at lære en masse om byggeri. Jeg vidste ikke så meget i forvejen, så jeg har lært
meget i dag, fortæller 12-årige Odai. Sammen med sin gruppe har han bygget et møderum med udgangspunkt i
murerfaget.

Odai og Amalie med deres gruppes byggeri, der havde murerfaget som udgangspunkt.
- Vi har lært om, hvordan man lægger mursten og hvad man bruger af værktøj. Det har været sjovt, fordi vi har været
uden for skolen og ude at kigge i Vinge. Vi har også fundet materialer udenfor, fortæller 12-årige Amalie, der også var i
murergruppen.
Byggeboxen skal være med til at vise eleverne, hvor mange karrieremuligheder og uddannelser der er inden for
byggeriets verden. Og dagens oplevelser har da også sat lidt tanker i gang hos Amalie:
- Jeg har i mange år godt ville være indretningsarkitekt. Men i dag har jeg fået øjnene op for andre ting, der også kan
være spændende, fortæller Amalie.

Eleverne præsenterede deres projekter for de fremmødte til indvielsen. Her er det gruppen, der har arbejdet med
elektrikerfaget.

Prøve kræfter med byggeriet
Byggeboxen giver børn mulighed for at møde byggeriets verden helt tæt på. Med udgangspunkt i udviklingen af Vinge
kan børnene lære om forskellige håndværk og møde nogle af de mennesker, der er med til at bygge veje, boliger, kloaker
og cykelstier i Vinge.
Derfor bliver børnene også iført sikkerhedshjelm og gule veste og taget med på en tur rundt i Vinge, hvor de får lov at se
de forskellige byggepladser og måske tale med nogle af de håndværkere, der arbejder på dem.
- Det er rigtig godt for Frederikssund Kommune og for vores elever at kunne komme herud og prøve kræfter med
byggeriet. Jeg glæder mig meget over det, og jeg synes også, at I ser glade ud, sagde borgmester John Schmidt
Andersen til eleverne fra 6. L, da han talte til indvielsen.

Borgmester John Schmidt Andersen så på elevernes projekter.
Og han havde helt ret. Det var en flok glade elever, der havde arbejdet med byggeri hele dagen. Det bekræfter både
Amalie og Odai, der begge havde haft en rigtig sjov og anderledes dag i Byggeboxen.
Byggeboxen er for alle Frederikssund Kommunes elever i 4. til 7. klasse, og allerede nu er halvdelen af tiderne i
Byggeboxen booket.
Til indvielsen talte også Dansk Byggeri Nordsjællands formand Jørgen Simonsen samt formanden for Regions
Hovedstadens Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalg, Lars Gaardhøj. Begge udtrykte glæde over, at Frederikssund
Kommune nu er den tredje kommune, der har fået en Byggebox.

Formand for Region Hovedstadens Erhverv-, Vækst- og Forskningsudvalg, Lars Gaardhøj, så på elevernes projekter.
Bag om Byggeboxen
Projektet er støttet under Region Hovedstadens program ”Faglært til vækst”, der skal få flere til at vælge en
erhvervsuddannelse i regionens område. Det er gratis for skolerne at besøge Byggeboxen.
Byggeboxens partnere er: Høje-Taastrup Kommune, NærHeden P/S, Københavns Kommune, Nyt Hospital og Ny
Psykiatri Bispebjerg, NEXT Uddannelse København, Erhvervsskolen Nordsjælland, Frederikssund Kommune og Dansk
Byggeri. Undervisningsforløbet er udviklet af BIBIANA Danmark.

Gruppebillede af 6. L og deres byggerier .

Et møderum med elektrikerfaget som udgangspunkt.

Et møderum med VVS faget som udgangspunkt.
Foto: Mikala Schachtschabel Tordrup, Frederikssund Kommune
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Eftersyn af brandhaner i Hornsherred
Frederiksborg Brand & Redning vil i uge 46 til 48 foretage eftersyn af brandhanerne i en del af Hornsherred. Efter
afprøvning kan der forekomme rødligt vand i en kortere periode.
Vandet kan føre til misfarvning af hvidt vasketøj. Oplever du rødligt vand, anbefaler beredskabet derfor, at du lader
vandhanen løbe til vandet igen er klart.
Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt.
Plan for afprøvning
Afprøvning af brandhanerne vil foregå i eftermiddagstimerne mellem klokken 15 til 18 samt i weekenden, efter følgende
plan:
Uge 46
Kyndby huse, Kyndby, Dalby, Krogstrup, Tørslev, Tørslev Hage, Onsved & Gammel Stationsvej.

Uge 47
Skibby.
Uge 48
Venslev, Hyllingeris, Skuldelev, Skuldelev Strand, Østby & Vellerup Sommerby.
Beredskabet vil senere foretage eftersyn af brandhaner i resten af Hornsherred. Nærmere info herom følger.

Beredskabet tester brandhaner i Hornsherred i den kommende tid, for at sikre at de virker som de skal - som her på
Frederikssund Havn.
Foto: Kenneth Jensen.
2018 11 8

Ensretning fjernes i Fredensgade i Frederikssund
Fra fredag den 9. november vil Fredensgade i Frederikssund ikke længere være ensrettet. Vej og Trafik vil i en
forsøgsperiode på et halvt år tillade kørsel i begge retninger. Formålet er at gøre det lettere for handlende at komme til
butikkerne på Havnegade og Østergade.
Når forsøgsperioden er udløbet vil forvaltningen evaluere forsøget, og vurdere om ændringen skal være permanent.

Fredensgade i Frederikssund vil være dobbeltrettet fra den 9. november 2018 og et halvt år frem. Foto: Steven
Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.
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Fælles elevråd fordelte penge til bedre trivsel
For andet år i træk har det fælles elevråd fordelt 100.000 kroner til folkeskolerne i Frederikssund Kommune. Og igen i år
var trivsel i fokus både i ansøgningerne til puljen og i elevrådets fordeling af pengene.
Det fælles elevråd mødtes torsdag den 8. november i byrådssalen på rådhuset i Frederikssund. Her skulle de dels tale
om, hvad det fælles elevråds opgave er, og hvad der sker i elevrådene på skolerne. Og så skulle de fordele de 100.000
kroner. Det er Byrådet, der i 2016 afsatte en årlig pulje på 100.000 kroner, som det fælles elevråd råder over.
Med borgmesteren for bordenden talte eleverne om de forskellige ansøgninger, som skolerne i Frederikssund Kommune
har lavet. Nogle skoler havde indsendt flere ansøgninger, mens andre havde lavet en enkelt eller slet ingen. I alt var der
kommet 14 ansøgninger til en samlet sum på 241.717 kroner.

Borgmester John Schmidt Andersen kiggede forbi det fælles elevråds møde.
- Der var mange rigtig gode ansøgninger, og jeg synes, at eleverne var gode til at kigge på dem og debattere, hvad der
ville få størst betydning for de enkelte skoler. Der var fokus på trivsel både i ansøgningerne og beslutningerne, og det
synes jeg, var rigtig fint set af de unge. Jeg tror, at der sagtens kunne sidde en kommende politiker eller to blandt dem,
siger borgmester John Schmidt Andersen, der var med og gav gode råd, da eleverne fordelte pengene.

Elever præsenterer deres respektive skolers ansøgninger.
Fællesskab og bevægelse
Det var 14 meget forskellige ansøgninger, elevrådet skulle tage stilling til. Der var blandt andet søgt om penge til puder til
stolene, bordfodbold, en hoppepude, en elevrådsdag, net til fodboldmål og idræts- og spillepakker.
Fælles for alle ansøgningerne var elevernes trivsel – både i timerne og ikke mindst i pauserne. Mange af ansøgningerne
lagde vægt på bevægelse og fællesskab, og en skole var især interesseret i at få eleverne til at lægge mobiltelefonen
væk og i stedet bruge pauserne på at lave noget sammen.
Elevrådet valgte blandt andet at give penge til et airhockeybord til Kærholm, siddepuder til Slangerup Skole, en
elevrådsdag for Trekløverskolen, frikvartersaktivitetsting til Ådalens Skole, mobile vægge til Jægerspris Skole og
materialer til bevægelse og leg til Fjordlandsskolen.
Det fælles elevråd består af elever fra alle Frederikssund Kommunes seks folkeskoler. Eleverne er alle med i elevrådet
på deres egen skole.

Det samlede fælles elevråd.
Foto: Mikala S. Tordrup, Frederikssund Kommune.
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Ny app: Tip Frederikssund
Opdager du et væltet vejskilt, en knækket gren, en fyldt skraldespand eller huller i vejen eller på cykelstien kan du nu give
Frederikssund Kommune et tip via den nye app ”Tip Frederikssund”.
Kommunen lancerer nemlig app'en 'Tip Frederikssund', hvor man blandt andet kan tippe kommunen om ovenstående
problemer på de offentlige veje og grønne områder.
Appen er gratis og kan downloades til android-telefoner via Google Play. En version af appen til iPhones bliver
tilgængelig i App Store snarest muligt.
Selv om en app gør det lettere for borgere at give kommunen et tip, kan man dog stadig benytte en computer og finde Tip
Frederikssund på kommunens hjemmeside.
I det nye system er det muligt, at se om ens tip allerede er indmeldt, se status på sagen og desuden er det altid muligt, at
finde ens tip ved hjælp af et referencenummer.
- Borgerne er gode til at indsende tip, og med Tip Frederikssund får vi et bedre overblik over skaderne, og dermed kan vi
hurtigere iværksætte en sagsbehandling med vurdering af problemet, siger Henriette Andersen, der er teamleder for Vej
og Trafik.
Rapport fra stedet udgår
”Rapport fra stedet”, som var det tidligere indtastningssystem til fejl og mangler, udgår nu til fordel for det nye system. Tip
som netop er blevet indmeldt i det gamle system vil blive sagsbehandlet. Det er derfor ikke nødvendigt at indmelde sagen
på ny.
Man vil dog ikke kunne se den aktuelle status på sin sag i det gamle system, da det ikke længere opdateres.
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Kulturarven i Frederikssund Kommune
Et kulturmiljø omfatter en fortællende helhed, der f.eks. er opstået omkring en lokal kirke eller en særlig anvendelse og
aktivitet i et område. Sammen med bevaringsværdige bygninger er kulturmiljøerne med til at skabe en historisk
bevidsthed og identitet - de er kommunens "historiske DNA".
Der er tidligere foretaget en gennemgribende registrering af kulturarven for den tidligere Frederikssund Kommune. Nu er
der også gennemført en registrering kulturmiljøerne og de bevaringsværdige bygninger i Skibby og for den centrale del af
Slangerup. Desuden er der udarbejdet nogle stilblade og anbefalinger til brug ved renoveringer eller ombygninger. Du
finder materialet på hjemmesiden under afsnittet om kulturarv.
Der arbejdes endvidere med bevarende lokalplaner for Kvinderup og den centrale del af Slangerup.
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Du har mulighed for at gå ind på Slots- og Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB)
og få oplysning om registreringsværdien for dit hus. FBB indeholder oplysninger om landets ca. 9.000 fredede bygninger
og om de ca. 355.000 bygninger, hvis bevaringsværdi er blevet vurderet. Desuden indeholder FBB basisoplysninger om
landets flere end 4 mio. bygninger. Disse informationer stammer fra Bygnings- og Boligregister (BBR), hvorfra de
opdateres automatisk.
Nedrivning, ændring eller ombygning
Hvis du skal bygge til, bygge om eller nedrive en bevaringsværdig bygning, gælder der særlige regler. Du skal være
særlig opmærksom, hvis din ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan. Inden du går i gang, er det derfor en god idé

at kontakte os, så vi kan råde og vejlede dig om forløbet i sagen. Vi kan også hjælpe dig med at undersøge, hvilke
særlige regler der gælder for netop din bygning.
Læs mere om byggeprojekter på vores hjemmeside.

Gammelt kort over Slangerup.
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Karriereagenter finder nye veje
Når man kommer på besøg hos en virksomhed, får man pludselig øjnene op for helt nye ting. Det oplevede 94 elever fra
9. klasserne på Trekløverskolen i denne uge, hvor de har været karriereagenter, og er blevet meget klogere på
erhvervslivet.
Eleverne har været på besøg hos fem forskellige virksomheder, og her skulle de tale med medarbejdere, chefer, lærlinge
og elever for at lære mere om, hvilke karrieremuligheder, erhvervslivet har at byde på. Ugen sluttede med en
karrieremesse på skolen, hvor de unge skulle præsentere den virksomhed, de havde besøgt i et ung til ung-perspektiv for
de andre elever. Den bedste præsentation blev kåret som vinder.

Gruppen der vandt for bedste præsentation havde lavet en hjemmeside, der præsenterede Koatek som læreplads.
Formålet med karriereagenterne er at give de unge et bedre kendskab til erhvervslivet og et stærkere grundlag at vælge
ungdomsuddannelse på. Og for nogle af de unge har virksomhedsbesøget haft stor betydning.
- Det har været en ret spændende uge – i starten ville jeg have en gymnasial uddannelse, men jeg har fundet ud af, at en
erhvervsuddannelse åbner døre til mange ting, så nu vil jeg gerne have en erhvervsuddannelse, fortæller 15-årige Selin
Yildiz fra 9. X. Sammen med sin gruppe har hun besøgt Sillebroen og været rundt i forretningerne for at tale med
medarbejderne.

- Vi talte med mange i butikkerne og de havde alle taget en erhvervsuddannelse, og nogle ville gerne åbne deres egen
butik en dag. Jeg har altid drømt om at åbne en café. I starten tænkte jeg, det virkede svært at åbne en café, og jeg
tænkte, at jeg kunne arbejde i en butik i stedet, men en erhvervsuddannelse gør det måske nemmere, siger Selin Yildiz.

Selin Yildiz har sammen med sin gruppe været på besøg i Sillebroen Shopping.
Godt at reflektere
De fem virksomheder, som eleverne har besøgt, er Sillebroen Shopping, Koatek, FTZ, omsorgscentret Solgården og
Scania Danmark. Efterfølgende har eleverne fremstillet en præsentation af virksomheden som arbejdsplads. På
karrieremessen torsdag eftermiddag var der derfor mange forskellige boder – eksempelvis en model af Sillebroen med
alle butikkerne, en film om og brochure om Scania, en hjemmeside med fokus på Koatek som læreplads, en masse FTX
lastbiler klippet i papir og klistret på væggen som en port, og et fint dækket bord med spillekort og krystalskåle og
informationer om Solgården.

En af de grupper, der havde besøgt Omsorgscentret Solgården havde lavet et fint opdækket bord, med spillekort,
krystalskåle og lysestage som præsentation.

Virksomhederne var også inviteret til at deltage i messen, og fra Koatek kom industriteknikerlærlingen Jacob Dons, der
synes, det har været en god oplevelse at få besøg af de unge.
- Det er en rigtig god idé, både rent undervisningsdidaktisk, men endnu mere i forhold til at få de unge til at vælge en
erhvervsuddannelse. Det at de unge skal forholde sig til, hvordan de vil fortælle en jævnaldrende om det her, gør, at de
reflekterer mere over det, og det tror jeg er en god mental øvelse. Måske er det ikke lige noget for dem selv, men så går
de tilbage og fortæller en kammerat om det. Vi havde besøg af en af de unges storebror onsdag, som havde hørt
lillebroren fortælle om Koatek og vores arbejde, og det havde gjort ham interesseret, fortæller Jacob Dons.

Industriteknikerlærling Jacob Dons var forbi karrieremessen for at se, hvad de unge havde lavet af præsentationer.
Karriereagenterne er en del af projekt FUEL, der arbejder på at få flere unge til at vælge og gennemføre en
erhvervsuddannelse. FUEL er et samarbejde mellem Knord, Esnord, TEC, SOPU, Frederikssund Erhverv og
Frederikssund Kommune.
Fuel er støttet af Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden.

Foto: Mikala Schachtschabel Tordrup, Frederikssund Kommune
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Snart tændes byernes juletræer
Der er ikke mange uger til julefreden for alvor sænker sig, men forinden skal juletravlheden overståes. Startskuddet er
traditionelt tænding af juletræet på byernes torve, og i år er ingen undtagelse.
Tidligere var det sådan, at træet altid blev tændt lige omkring første søndag i advent, men i mange byer er man de
senere år gået over til at tænde træet på Black Friday, der for alvor markerer at nu er julehandlen og juleforberedelserne
skudt igang.
Frederikssund "Tyvstarter"
Sådan bliver det også i Frederikssund, hvor borgmester John Schmidt Andersen (V) tænder juletræet ved Vandkunsten
på Gågaden fredag den 23. november 2018 kl. 17.00. Forinden er der fra kl. 16.00 både juleboder, julemusik og mulighed
for at møde julemanden og hans kone på Gågaden, og kl. 16.30 kommer Musikskolens Juleoptogsorkester gennem
gaden.
I Frederikssund kan man også plukke et ønske fra Ønsketræet, og på den måde være med til at hjælpe et udsat barn.
Efter borgmesterens tale er der gratis juleboller til de første 300 børn.

Valter Simonsen fra JAS tænder træet foran Rejsestalden i Jægerspris (arkivfoto).
Hornsherred følger trop
I Skibby, Jægerspris og Slangerup følger man efter med julearrangementer og tænding af byens træ i den følgende
weekend.
Skibby
Første sted er i Skibby, fredag den 30. november 2018. Her tændes træet kl. 16.30 i Bymidten, og mon ikke det bliver lige
så festligt som det plejer, med nisseoptog, julegodter og meget andet?
Søndag den 2. december 2018 følger først Jægerpris og siden Slangerup så efter.
Jægerspris
I Jægerspris er der optakt med julebazer fra kl. 13 i Slotsparkens Friskole, og julecafé i Kulturhuset Rejsestalden fra kl.
14.30. Fra kl. 15.30 er der optræden først elever fra Slotsparkens Friskole og derefter Jægerspris Amatør Scene (JAS)
på torvet foran Kulturhuset Rejsestalden, inden Valter Simonsen fra JAS tænder træet kl. 16.00.
Slangerup runder af
En time efter, kl. 17.00, tændes træet i Slangerup på Rådhuspladsen foran Slangerup Administrationscenter. Pladsen
åbner kl. 16.00 og kl. 16.30 kommer julemanden og underholder de små.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Sig farvel til oliefyret
Hvis du opvarmer din bolig eller sommerhus i Frederikssund Kommune med oliefyr, så er der gode grunde til at overveje
at skifte til en grønnere opvarmningsform. Hvis du bor i et område med naturgas eller fjernvarme vil det nemlig ikke være
muligt at installere et nyt oliefyr, når det gamle giver op.
Derfor inviterer Frederikssund Kommune og Energistyrelsen dig til en gratis informationsaften om grønne
opvarmningsformer. Du vil blandt andet kunne høre om varmepumper og jordvarme, og du vil få en introduktion til
værktøjerne på SparEnergi.dk.
Informationsaftnen holdes
tirsdag den 11. december kl. 19 – 21 i Rådssalen, Kongensgade 18 i Slangerup.
Tilmelding sker ved at udfylde formularen på dette link senest den 10. december. (Edit 4. december 2018: Der er lukket
for tilmeldinger til arrangementet, da der er fyldt op.)
Hvis du allerede har skiftet dit oliefyr til en anden varmekilde, så vær opmærksom på, at ændringen skal registreres i
Bygnings- og Boligregistret.
Hvis du er forhindret i at deltage i mødet kan du læse mere om udskiftning af oliefyr på vores hjemmeside.
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Julemarked på Højagergaard
Lørdag den 24. og søndag den 25. november 2018 fra kl. 10.00 til 15.00 inviterer AKUcenter Højagergaard indenfor til
årets julemarked. Markedet byder igen i år på alt fra julestjerner til keramikengle og fuglekasser.
4.000 julestjerner og andet godt til jul
Gartneriet har igen i år produceret 4.000 julestjerner plus mængder af juledekorationer, amaryllis, gravpynt og gran til
den helt rigtige pris.
Værkstedet for Kreativ produktion har lavet søde keramikengle, snemænd, nisser, masser af mus og pynt til både
juletræet og havens krukker, samt smykker i porcelæn og stentøjsler.
Snedkeriet viser inspiration til foråret, hvor man blandt andet har bord/ bænksæt, ølkasser, fuglekasser, spækbrætter og
et bredt udvalg af højbedskasser til salg.
Lidt godt til ganen

I løbet af de to dage vil køkkenet trakterer med gløgg, æbleskiver, kaffe og te, og de sælger også syltetøj, asier og
rødbeder.
Ølsnedkeren fra det tidligere mejeri i Gørløse kommer med dejlig juleøl på både fad og flaske, og mandelvognen kommer
og rister mandler.
Om Højagergaard
Du finder AKUcenter Højagergaards på Højager 20 i Slangerup. Når du ikke forbi til julemarkedet, så har gårdbutikken
dagligt åbent mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.30 og fredag fra kl. 8.00 til 13.00.
Højagergaard er en gammel landbrugsejendom, der gennem tiderne har haft mange forskellige funktioner;
landbrugsskole, revalideringsinstitution, og de seneste mange år beskyttet værksted under Frederikssund Kommune.
Centeret har blandt andet til formål at skabe rammer og vilkår for beskyttet beskæftigelse, så personer med nedsat
funktionsevne gennem produktivt arbejde kan fremme personlig udvikling og ligestilling, få øget selvværd og følelse af
livskvalitet.

AKUcenter Højagargaard med juleudsmykning, indhyllet i sne.
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Nye gruppeforløb for pårørende til demensramte
Hverdagen kan ændre sig meget, hvis ens forælder eller ægtefælle bliver ramt af en demenssygdom. Derfor tilbyder
Frederikssund Kommunes demenskonsulenter nu vejledning og støtte i to nye gruppeforløb.
De to nye grupper mødes på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund, og er for henholdsvis ægtefæller og
voksne børn til demensramte.
Pårørendegruppe for ægtefæller til demensramte, opstart 23. januar kl. 10.00 – 12.00.
Pårørendegruppe for voksne børn til demensramte, opstart 23. januar kl. 16.00 – 18.00.
Datoer og emner:
1. Introduktion: 23. januar 2019
2. Demenssygdomme: 27. februar 2019
3. Kommunikation: 27. marts 2019
4. At være pårørende: 24. april 2019
5. Jura: 8. maj 2019
6. Sorg og tab: 22. maj 2019
7. Kommunens tilbud: 12. juni 2019
Tilmelding og spørgsmål
Henvendelse vedrørende tilmelding og spørgsmål om grupperne rettes til demenskonsulenterne:
Birgitte Bruun Sandstrøm tlf.: 20 14 03 05
Trine Vejlgaard Nielsen tlf.: 30 61 34 57
Læs mere om pårørendegrupperne til demensramte på www.frederikssund.dk/demenstilbud.
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Stor tilslutning til aften om cannabis og kræft
Der var fuldt hus i Gjethuset, da Nanna Cornelius og Søs Egelind fortalte om cannabis, og hvordan det virker.
Den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning om cannabis til medicinsk brug i kraft. Den giver danske læger mulighed for
at udskrive recepter på cannabis til medicinsk brug.
Halsnæs og Frederikssund kommuner har igennem flere år arbejdet sammen om rehabilitering af kræftpatienter.
Forsøgsordningen var derfor en oplagt anledning til at dele viden med borgerne ved et fælles arrangement.
Nanna Cornelius er forsker og arbejder med alternativ behandling hos Kræftens Bekæmpelse. Hun fortalte om de
seneste resultater af forskning i cannabis´ og andre alternative behandlingers effekt på kræft. Søs Egelind, skuespiller,
entertainer og foredragsholder, fortalte om at få konstateret kræft, være kræftpatient og bruge cannabis.

Søs Egelind og Nanna Cornelius i Gjethuset den 19. november 2018. Foto: Birte Carøe.
Søs og pasgængeren
Med galgenhumor og selvironi indviede Søs Egelind sine tilhørere i et dybt alvorligt sygdomsforløb.
Hun fortalte om symptomer, der startede på en rejse i Indien og ikke fortog sig, da hun kom hjem. Hun fortalte om
hasteindlæggelse, om at blive skåret op og diagnosticeret, om at have det forfærdeligt og alligevel bevare viljen og håbet.
Og hun fortalte om kræftlægen, som hun kaldte Pasgængeren på grund af hans gangart. Pasgængeren, der rummede
hendes vrede og blev en uvurderlig støtte i hendes behandlingsforløb.
Glem ikke de pårørende
Søs var gift og havde to børn i teenagealderen, da hun blev syg. Hendes budskab er klart: De pårørende skal have
hjælp. Hjælp til at tackle angst, usikkerhed, frygt for døden og alle de følelser og tanker, der opstår, når en, man elsker og
holder af, bliver alvorligt syg.
Cannabis og kræft
Søs brugte cannabis. Det kunne ikke helbrede kræften, men det hjalp hende til at opretholde tre livsvigtige funktioner: At
gå på toilettet, spise og sove.
Og interessen for virkningen af cannabis og behovet for at dele viden og erfaringer var ikke til at tage fejl af. Det
afspejlede sig i kommentarer og spørgsmål fra de mere end 400 tilhørere.
De aktive stoffer
Nanna Cornelius fortalte, at de to vigtigste aktive stoffer i cannabis er CBH og THC.
CBD virker muskelafslappende og smertestillende. THC har euforiserende effekt samt positiv indvirkning på smerter og
på appetit, kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapi.
Lægen skal vurdere, om man må køre bil, hvis man bruger medicin, der indeholder THC. Nanna fremhævede også, at
den euforiserende virkning, der påvirker bevidstheden, kan være uheldig for patienter, der lider af angst og depression.
Tidligere afhængige frarådes at bruge medicin, der indeholder cannabis.
Forsøgsordningen slutter i 2021
Der er afsat et mindre beløb fra satspuljen til at forske i effekten af cannabis til medicinsk brug. Lægen har skærpet pligt
til at rapportere om bivirkninger, men derudover bliver der ikke samlet erfaringer. Efter forsøgsperioden skal politikerne
beslutte, om ordningen skal fortsætte.

De to arrangører, rehabiliteringskoordinator Karna M. Vinther fra Halsnæs Kommune og sygeplejefaglig konsulent
Henriette Lose fra Frederikssund Kommune. Foto: Birte Carøe.
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Kulturpris går til initiativrig Skuldelevborger
Midt i den hektiske Black Friday shopping blev årets kulturpris uddelt. Den gik til Nanny Kragh Mortensen fra Skuldelev,
for hendes ihærdige arbejde med at bringe og formidle kultur til sit lokalområde.
Prisen blev overrakt i Sillebroen Shopping, hvor mange mennesker var mødt op for at se overrækkelsen. Her spillede
Frederikssund Vikingernes lurblæsere, og Kulturcrew delte bobler ud til de fremmødte.

Kommunens Kulturcrew skænker champagne.
Det var formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, der overrakte blomster, diplom og de 15.000 kroner,
der følger med titlen som årets vinder af kulturprisen.
- Nanny er en ildsjæl, idemager og igangsætter, som igennem mange år har gjort en afgørende forskel for Skuldelev,
Østby, Sønderby, Selsø området. Det er ganske enkelt imponerende, hvad hun med sin ihærdighed og sit drive har
været med til. Sjældent har man set magen til indsats. Man bliver jo helt forpustet, sagde Jesper Wittenburg i sin tale ved
prisuddelingen.

Modtager af kulturprisen , Nanny Kragh Mortensen og formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg.
En glad modtager
Nanny Kragh Mortensen blev indstillet til prisen, fordi hun er en aktiv og initiativrig kvinde, som gennem mange år har
været drivkraften bag meget kultur i Skuldelev. Hun har blandt andet været initiativtager til en kaffeklub, til
arbejdsgruppen bag Pontoppidanruten og til Multikulturforeningen Skuldelev-Selsø. Og så har hun været aktiv deltager i
mange flere projekter, alle med fokus på at bringe kultur til Skuldelev og omegn.
Det var en glad Nanny Kragh Mortensen, der modtog prisen.
- Jeg er bare glad og stolt over at nogen har set og skønnet på den indsats, jeg har gjort. Men det gik aldrig uden dem,
der yder alt det, som jeg ikke selv kan. Man har ikke alle evner selv, man bruger de gode ting, man har, og andre
supplerer én, sagde Nanny Kragh Mortensen efter at have modtaget prisen.

Efter overrækkelsen spillede musikskolens elever, mens de fremmødte fik snakket sammen og ønsket Nanny Kragh
Mortensen tillykke. Derefter var der mulighed for at gå ned til Langes Magasin, hvor Kulturcrew stod med fakler og lyste
stenene op, så man kunne se den graverede plade med Nanny Kragh Mortensens navn på.

Ti indstillinger – tre nominerede
Fritids- og Kulturudvalget modtog i år 10 indstillinger til kulturprisen, og af dem valgte de at nominere tre, nemlig Morten
Ledet, de fire historiske foreninger (Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby) og Nanny Kragh Mortensen.
- Det glæder mig meget, at der i år blev indstillet hele 10 kandidater – flere blev indstillet flere gange. Alle var gode og
seriøse kandidater, der kunne fortjene kulturprisen. Det gør det naturligvis sværere at udvælge den endelige
prismodtager, men det er kun positivt, sagde Jesper Wittenburg.
Kulturprisen blev i år uddelt i samarbejde med det lokale tømrer- og snedkerfirma CHRIS KRISTENSEN A/S, der dermed
har været med til at sikre, at modtageren også i år kunne få en check 15.000 kroner samt en graveret plade på stenene
foran Langes Magasin.

Ved Langes Magasin ligger nu en plade med Nanny Kragh Mortensens navn indgraveret, så alle forbipasserende kan se,
at hun fik kulturprisen i 2018.

Frederikssund Vikingernes lurblæsere spillede inden og under prisoverrækkelsen.

Efter prisuddelingen sørgede musikskolens elever for lidt festlig julestemning.

Foto: Mikala Schachtschabel Tordrup, Frederikssund Kommune.
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Erfaren leder bliver ny chef for Center for By og Landskab
Det bliver den 55-årige Mads Lindberg Christiansen, der bliver ny chef for Center for By og Landskab i Frederikssund
Kommune. Han kommer fra en lignende stilling i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Mads Lindberg Christiansen kan den 3. januar 2019 sætte sig i chefstolen i Center for By og Landskab i Frederikssund
Kommune. Han kommer fra en chefstilling i Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Miljø og Plan, og har tidligere
varetaget lederstillinger i blandt andet Hillerød Kommune, Civilretsdirektoratet og Miljøministeriet.
Mads Lindberg Christiansen er uddannet forstkandidat i 1994 og har siden da gennemført en række kurser og
videreuddannelse inden for blandt andet sagsbehandling, forhandlingsteknik og ledelse. Han har i sin karriere blandt
meget andet arbejdet med ledelse af letbaneprojektet i Lyngby-Taarbæk Kommune, affaldsplanlægning, analyse og
planlægning af vejprojekter i byudviklingsområder samt haft ledelsesansvar i offentlige institutioner gennem de seneste
15 år. Han har derfor omfattende erfaring med opgaver inden for planlægning, myndighed, drift, økonomistyring,
organisationsudvikling samt betjening af det politiske niveau.
- Jeg glæder mig over, at vi er lykkedes med at få en erfaren og kompetent ny centerchef. Dermed er vi endnu bedre
klædt på til at løfte det høje ambitionsniveau Frederikssund kommune har, udtaler Kristian Nabe-Nielsen, der er direktør
for Teknik, Erhverv og IT.
Mads Lindberg Christiansens opgave bliver blandt andet at medvirke til at realisere de politiske ambitioner på området og
Frederikssund Kommunes vision som en stærk og udviklingsorienteret del af hovedstadsregionen. Og han ser frem til at
komme i gang med arbejdet:
- I Frederikssund Kommune er der en ny fjordforbindelse på vej, som vil skabe bedre forbindelser for borgerne i
Hornsherred og samtidig får kommunen en station i Vinge. Sammen med Frederikssunds øvrige udvikling vil dette give
yderligere potentiale og udviklingsmuligheder for hele kommunen, hvilket jeg glæder mig til at blive en del af og
samarbejde om.
Frederikssund kommune er ikke ”nyt land” for mig. Jeg er født og opvokset i Stenløse, og jeg var ofte med mine forældre
til vikingespil. Som barn tog vi til Kulhuse for at bade, og som stor dreng sad jeg på bakken til den første Kalvø-rock. I min
studietid arbejdede jeg på Topsil. Jeg er derfor både stolt og glad over, at jeg i samarbejde med medarbejdere i centeret
og i den øvrige administration skal arbejde videre med at udvikle Frederikssund Kommune, siger Mads Lindberg
Christiansen.
Den nye centerchef skal, i samspil med direktøren for Teknik, Erhverv og IT, stå for den overordnede og strategiske
ledelse af by- og landskabsområdet, som har ca. 35 medarbejdere.

Mads Lindberg Christiansen.
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Nye åbningstider fra 1. januar
Den 1. januar 2019 får Frederikssund Kommune nye åbningstider på rådhuset og administrationscentrene. De nye
åbningstider betyder, at du fra onsdag den 2. januar kan komme ind på rådhuset på alle hverdage. Dermed bliver der
øget åbningstid til at benytte borger-pc’erne i Borgercenteret til digital selvbetjening. Samtidig bliver telefontiden samt
åbningstiden for personlig betjening reduceret.
I det tidsrum, hvor der er åbent for personlig betjening, vil det også være muligt, at få hjælp til den digitale selvbetjening.
Hvad kan man klare digitalt?
Via digitale selvbetjeningsløsninger kan du i dag klare en lang række ærinder hos det offentlige. Du kan blandt andet:
 Bestille nyt sundhedskort
 Melde flytning
 Skifte læge
 Bestille tid til nyt pas eller kørekort
 Søge boligstøtte
 Søge hjælpemidler





Søge byggetilladelse
Skrive børn op til institution eller skole
Søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste…
… og mange mange andre ting. Find en komplet oversigt over digitale selvbetjeningsløsninger på vores hjemmeside.
Nye åbningstider pr. 1. januar 2019
Åbent Rådhus/ selvbetjening
Mandag

8.30-15.00

Tirsdag

8.30-15.00

Onsdag

8.30-15.00

Torsdag

8.30-17.00

Fredag

8.30-14.00

Ekspeditionstid i borgercenter
Mandag

10.00-13.00

Tirsdag

Lukket

Onsdag

10.00-13.00

Torsdag

10.00-12.00 og
15.00-17.00

Fredag

10-12

Telefontid Callcenter
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Mandag

9.00-12.00

Tirsdag

Lukket

Onsdag

9.00-12.00

Torsdag

9.00-12.00

Fredag

9.00-12.00

Nyt tilbud skal styrke de yngste børns trivsel
Sundhedsplejerske og pædagogisk personale arbejder sammen med forældre om at styrke fokus på børns trivsel og
skabe bedre overgange.
Fra november 2018 får forældre til 0-6-årige i Skibby-området tilbud om overgangsbesøg. Besøgene er en del af
projektet Børnebroen, som Frederikssund Kommune har fået bevilget midler til fra Sundhedsstyrelsen. Projektet afprøves
i første omgang i Skibby-området og vil senere blive et tilbud til forældre i hele kommunen.
Børnebroen har fokus på børns trivsel
Overgangsbesøg er et tilbud til alle. Besøgene skal bidrage til at styrke dialogen med forældrene om barnets trivsel og
skabe et godt samarbejde omkring barnet. For alle børn er det vigtigt, at de voksne omkring barnet arbejder sammen om
at følge og støtte barnet i dets udvikling.
Samtidig skaber projektet rum for tidligt at få opmærksomhed på de børn, som ikke trives. Projektet skal bidrage til, at der
kan sættes ind med indsatser så tidligt som muligt, så fagpersonale og forældre sammen kan afhjælpe barnets
udfordringer eller forebygge, at udfordringerne vokser sig større.
Trivsel er vigtig for børns udvikling
Fokus på børns trivsel og styrket tidlig indsats for børn og unge har de senere år haft politisk fokus i Frederikssund
Kommune og er baggrund for, at kommunen i 2017 søgte midler til Børnebroen.
Nyere forskning har haft en særlig opmærksomhed på trivsel hos de yngste børn. Der er en tæt sammenhæng mellem
barnets trivsel og dets evne til at lære og udvikle sig. Især i de første leveår etableres egenskaber og kompetencer, som
er byggestene til barnets videre udvikling. Undersøgelser af børn, som ikke trives, viser desuden, at jo tidligere der
sættes ind, jo bedre er mulighederne for at forebygge, at problemer udvikler sig og vokser sig større.

Sundhedsplejersken følger børnene hele vejen
Hidtil har Sundhedsplejen normalt haft kontakt med barnet og dets forældre, indtil barnet er 8-10 måneder. Først når
barnet starter i skole, får barnet igen tilbud om samtale med sundhedsplejersken. Det gør Børnebroen op med.
Via overgangsbesøgene får sundhedsplejersken mulighed for at følge barnet hele vejen. Samarbejdet mellem
sundhedsplejerske og det pædagogiske personale skal styrke fokus på trivsel og ikke mindst bidrage til en øget
opmærksomhed på tidlig indsats til gavn for de børn, som ikke trives. Et håb i projektet er, at forældre vil opleve
overgangsbesøgene en integreret del af det samarbejde, de i forvejen har med deres dagpleje, børnehus eller skole.
Fakta om Børnebroen overgangsbesøg
Børnebroens overgangsbesøg er et tilbud til forældrene. Det udvikles, afprøves og implementeres i perioden 2018-21.
Besøgene indføres trinvist og tilbydes i første omgang til forældre i Skibby, hvor konceptet testes. Senere vil besøgene
blive et tilbud til forældre i hele kommunen.
 Hvornår: Forældre til de 0-6-årige får tilbud om tre overgangsbesøg. Det sker i barnets overgang, når barnet
starter i henholdsvis dagpleje/vuggestue, børnehave og skole.
 Hvem: Barnets sundhedsplejerske og den kommende pædagog/dagplejer deltager i overgangsbesøget.
 Hvad: Ved besøget drøftes emner og spørgsmål, som handler om barnets sundhed, trivsel og udvikling.
 Hvorfor: Besøget skal bidrage til at skabe den bedst mulige overgang for barnet og samtidig styrke indsatsen til
de børn, som måtte have brug for ekstra støtte.
 Hvor: Hvis barnet starter i vuggestue eller børnehave, foregår besøget i barnets hjem. Ved start i dagpleje
foregår besøget hos dagplejeren, og ved skolestart afholdes besøget på skolen.
Læs også om Børnebroens overgangsbesøg på www.frederikssund.dk/boernebro
Har du spørgsmål til Børnebroens overgangsbesøg?
Kontakt venligst Frederikssund Kommune på 47 35 10 00 og spørg efter:
 Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen
 Sundhedschef Malene Størup
 Projektleder Ditte Bentzen
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Vej lukkes ved juletræstænding
Søndag den 2. december bliver juletræet i Slangerup tændt på pladsen foran administrationscenteret, Kongensgade 18. I
forbindelse med arrangementet har Slangerup Cityforening fået tilladelse til at lukke Kongensgade for trafik på
strækningen fra Nybrovej til Brobæksgade i tidsrummet kl. 15.00 – 18.30.
Trafikken omlægges via Kingovej.
Læs mere om juletræsarrangementet på Slangerup Citys hjemmeside.
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Nye buskøreplaner pr. 9. december 2018
Søndag den 9. december træder en række ændringer i busdriften i kraft – se nedenfor. Ændringerne skyldes besparelser
i busdriften. Ændringerne blev vedtaget af Teknisk Udvalg den 25. april i år. Du kan læse mere om beslutningen under
punkt 48 i referatet fra udvalgsmødet.
Buslinje 311 kører fremover kun mellem Græse Bakkeby og Frederikssund Station
Buslinje 311 mellem Græse Bakkeby og Haldor Topsøe Park afkortes til Frederikssund st. Strækningen mellem stationen
og Haldor Topsøe Park betjenes fremover af buslinje 313, som tilpasses arbejdstiderne i Erhvervsområdet syd for
Strandvangen. Der vil ikke være weekenddrift på linje 313. Borgere der i dag benytter linje 313 i weekenden, vil efter den
9. december blive henvist til at benytte linje 312 eller Flextur.
Buslinje 317 vil fremover kun køre på hverdage

Linje 317 ændres ikke på hverdage, men weekendkøreplanen ophører pr. 9. dec. 2018. Borgere, der i dag benytter 317 i
weekenden, vil efter den 9. december blive henvist Flextur.
Færre afgange til Kyndby Huse på buslinje 315
Buslinje 315 vil med den ny køreplan fremover ikke køre helt ud til Kyndbyværket på afgangene 5.17 og 12.28 fra Skibby
mod Frederikssund st., samt afgangen fra Frederikssund st. mod Skibby kl. 7.53. Borgere henvises til at benytte
stoppestedet i Kyndby på de nævnte afgange eller Flextur.
Du kan hente de nye køreplaner på vores hjemmeside eller på DOTs hjemmeside.
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Nyt system kan give ventetid
Den 3. september i år tog ældreområdet i Frederikssund Kommune et nyt it-system i brug. Det nye system skal blandt
andet gøre det nemmere for medarbejderne at arbejde tværfagligt med borgerens mål og dermed give borgeren et
sammenhængende tilbud.
Det nye system bliver indført hos Myndighed, omsorgscentrene, døgnplejen og sygeplejen, daghjemmet og
rehabiliteringsafdelingen samt træningsområdet. Medarbejderne er godt i gang med det nye system, men
implementeringen betyder, at borgerne kan opleve forlænget sagsbehandlingtid eller evt. ventetid ved telefonisk
henvendelse.
- Vi har store forventninger til det nye it-system, som vil give mulighed for et fælles udgangspunkt for borgerens pleje og
omsorg på tværs af faggrupper. Indførelsen af det nye system betyder imidlertid nye arbejdsgange for medarbejderne
samt at de i en periode skal håndtere både det nye og det gamle system sideløbende, forklarer Klaus Godsk Kolberg, der
er chef for Center for Voksenstøtte og Rehabilitering i Frederikssund Kommune.
Det nye it-system bliver implementeret, fordi KL har stillet krav til alle landets kommuner om at dokumentere på en ny
måde. I den forbindelse har Frederikssund Kommune valgt at udskifte det gamle CSC Omsorgssystem med et nyt ved
navn Cura.

Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
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Sådan undgår du influenza
Influenza er en sygdom, der skyldes smitte med influenzavirus. Virussen er særdeles smitsom og smitter via små dråber
fra hoste, nys og lignende. Sygdommen bliver spredt, hvis man indånder viruspartikler eller får dem på hænderne og
derefter rører ved sine øjne, næse eller mund. Smitten kan også overføres ved direkte kontakt som håndtryk, kys og
lignende. I 2017 døde 1644 danskere som følge af sygdommen.

Influenza koster årligt et stort antal dødsfald og endnu flere sygedage. Foto: Colourbox.
God håndhygiejne er vigtig
En måde at undgå at blive ramt af influenza er at blive vaccineret. Selv om man er vaccieret kan man dog i visse tilfælde
godt få sygdommen alligevel, da virus findes i flere varianter. Men du kan også beskytte dig selv ved at følge en række
simple råd om god hygiejne. Smitten overføres nemlig ofte via hænder, og derfor er god håndhygiejne vigtigt for at hindre

spredningen af virus.
Gode råd til at undgå smittespredning
 Vask hænder, efter du har pudset næse, hostet eller nyst. Brug gerne håndsprit.
 Vask hænder som det første, når du kommer hjem, og inden du laver og spiser mad.
 Undgå at røre ved øjne, næse og mund, medmindre du har rene hænder.
 Hold en armslængdes afstand til personer, der hoster. Så falder dråberne til jorden, inden de rammer dig.
 Host og nys ikke ud i luften, men i en serviet eller i ærmet.
 Hold fælles ting og overflader rene ved rengøring med vand, sæbe og evt. sprit.
 Giv din mobil, dit tastatur, din mus mm. en aftørring jævnligt.
 Bliv hjemme, hvis du er syg og har feber.
 Luft godt ud flere gange om dagen.
 Bliv vaccineret mod influenza.
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Støtte til pårørende til alkoholikere
Foreningen LUFT-Frederikssund og Rusmiddelcenteret Novavi har sammen med Frederikssund Kommune etableret et
samarbejde, der skal støtte og hjælpe pårørende til alkoholikere.
Susanne Bettina Jørgensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, er godt tilfreds med aftalen. Hun fortæller, at det
primære formål er at støtte borgerne på tværs af behandling og frivillig indsats. Det sker blandt andet ved at skabe indsigt
og formidle viden om aktuelle tilbud til personer med skadeligt forbrug af alkohol og til deres pårørende.

- Samtidig har vi mulighed for at hjælpe Foreningen LUFT i opsporing af målgrupper og udvikling af nye tilbud. Og vi kan
understøtte deres samarbejde med relevante fagområder, fx Sundhedsplejen og SSP, fortæller hun.
Aftalen er et godt eksempel på, hvordan samskabelse mellem frivillige foreninger og kommunale aktører kan foregå.
Støtte til de pårørende
LUFT-Frederikssund er en forening af frivillige, der alle har personlige erfaringer med at være pårørende til personer med
skadeligt forbrug af alkohol. LUFT står for Ligemandssamarbejde Uden Frygt og Tabu.
Foreningen tilbyder enesamtaler, gruppeforløb, foredrag og temaaftener, hvor unge og voksne mødes for at hjælpe,
støtte og vejlede hinanden.
Alle mandage kl. 19.00 – 21.00 holder LUFT åbent i Ungecafeen Kosmos, Jernbanegade 24A i Frederikssund.
Målgruppen er unge over 13 år. Kosmos er også ramme om foredrag og netværksmøder, som LUFT annoncerer i
Lokalavisen. En gang om måneden mødes en voksengruppe i lokaler udlånt af Novavi.
I det nye år planlægger LUFT at starte en ny voksengruppe og etablere pige- og drengegrupper.
Behandling og vejledning
Rusmiddelcenteret Novavi er Danmarks største leverandør af alkohol- og stofbehandling og har siden 2017 været
Frederikssund Kommunes behandlingstilbud. Novavi har en lokalafdeling på Kilde Alle 22 i Frederikssund.
Alle, både personer med skadeligt forbrug af alkohol og pårørende, kan frit henvende sig for råd og vejledning.
Behandling er gratis.
Kontaktoplysninger
Foreningen LUFT-Frederikssund: www.luft-frederikssund.dk. Telefon 27 89 22 29.
Novavi Frederikssund: www.novavi.dk. Telefon 39 45 54 40
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Mere end halvdelen af flygtninge er nu i arbejde
Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør hvert kvartal en statistik over flygtninge og familiesammenførtes
deltagelse på arbejdsmarkedet i Danmark. Regeringens målsætniing er, at halvdelen af de 21-64 årige i denne gruppe
skal være i beskæftigelse. Og den seneste opgørelse viser, at Frederikssund Kommunes fokuserede indsats på
integration har givet gode resultater.
Over halvdelen er i arbejde
I Frederikssund Kommune er 51% af flygtninge og familiesammenførte i 3. kvartal 2018 i lønmodtagerbeskæftigelse. I
kvartalet før var det tilsvarende tal 43%. Dermed lever Frederikssund Kommune nu op til regeringens målsætning på
området og ligger endda pænt over landsgennemsnittet, som er på 45%. I alt lever 27 kommuner på landsplan op til

regeringens målsætining. Den markante stigning skyldes en vedvarende intensiv indsats.
Beskæftigelsesplan 2018
I Frederikssund Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 fremgår det, at indsatsen består af flere tiltag. Det er blandt andet
en virksomhedsrettet indsats kombineret med danskundervisning, som er afgørende for at blive selvforsørgende. Hvis
flygtninge og familiesammenførte ikke umiddelbart kan leve op til kravene på det danske arbejdsmarked kan en IGU
(integrationsuddannelse) være et skridt på vejen. Herudover har Jobcenteret tilrettelagt et særligt projekt for kvinder, hvor
der etableres virksomhedspraktik med tæt opfølgning, og endelig er der fokus på småjobs, som ofte kan være et
springbræt til større deltagelse på arbejdsmarkedet.
Job er den bedste integration
- Et job er den bedste måde at blive integreret i samfundet på. Derfor er det meget glædeligt, at vi nu opfylder
regeringens målsætning om at få halvdelen af flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Det skyldes ikke mindst, at vi
har nogle virksomheder i kommunen, der er medspillere i forhold til at åbne dørene for de nye borgere. Samtidig er der
grund til at rose de frivillige organisationer, som er med til at understøtte den fokuserede indsats, medarbejderne i
kommunens jobcenter leverer, og denne samlede indsats har altså båret frugt, forklarer Ole Søbæk (C), der er formand
for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune.
Her kan du se danmarkskortet over flygtninge og familiesammenførtes lønmodtagerbeskæftigelse.
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Lokal bank fik årets handicappris
Mandag den 3. december blev Frederikssund Kommunes Handicappris 2018 uddelt. Det blev Handelsbankens filial i
Slangerup som løb med den.
Kommunens Handicappris kan gives til en person, en virksomhed, en forening eller noget helt fjerde, som har gjort en
særlig indsats for handicappede borgere i det forløbne år. I kriterierne hedder det, at man skal:
 Have gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet
medlem.
 Have gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.
 Have gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv.
 Have ydet en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed.
 Være en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.
Det er Handicaprådet, som vælger prismodtageren efter indstilling, og prisuddelingen fandt sted ved en festlighed i
Byrådssalen på Frederikssund Rådhus. At prisuddelingen fandt sted netop i dag, er heller ikke nogen tilfældighed; det er
nemlig den internationale handicapdag.
Handicaprådets formand, Tommy Fritzen, overrakte prisen til repræsentanter fra Handelsbanken i Slangerup.
- Handicaprådet har i år valgt Handelsbankens filial i Slangerup, fordi banken i 2018 har gjort en særlig indsats med
hensyn til handicaptilgængelighed, sagde formanden i sin tale til prismodtagerne om hvorfor netop de var valgt, og
fortsatte:
- Det er en bank som har fået en ny udendørs hæveautomat, der har stort tastatur og blindskrift, og tastaturet er
monteret så lavt, så også en kørestolsbruger kan nå det. Ydermere er der rampe i fortovsniveau som kan benyttes, så
kørestolsbrugere uhindret kan komme til hæveautomaten og ind i banken.

Tommy Fritzen overrækker Handicappris 2018 til Handelsbanken i Slangerup, der var repræsenteret ved filialdirektør Ida
Mikkelsen (i midten) og bankrådgiver Louise Withen (th.)
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Lær at tackle angst og depression - online
I det nye år er der planlagt flere forløb af onlinekurset Lær at tackle angst og depression. Kurset er til dig, der er over 18
år, har en diagnose eller tegn på angst eller depression og føler det udfordrende at møde op på et fysisk kursus. Du får
redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, symptomerne giver. Formålet er, at du kan leve et godt liv, hvor det
er dig, og ikke symptomerne, der styrer.

Kursusform
Undervisningen foregår over fem sammenhængende uger. Hver uge er der et modul af en times varighed, hvor du får
redskaber til selvhjælp. Du interagerer anonymt med din instruktør og udveksler erfaringer med dine medkursister ved at
chatte. Du kan også nøjes med at lytte, hvis du har det bedst med det. Og du kan gennemgå ugens materiale, når det
passer dig.
Du kan tilmelde dig følgende forløb:
Start
Fælles undervisning
Frist for tilmelding
31. januar 2019
Torsdage kl. 11.00
24. januar 2019 kl. 17.00
04. marts 2019
Mandage kl. 14.00
25. februar 2019 kl. 17.00
08. marts 2019
Fredage kl. 11.00
01. marts 2019 kl. 14.00
29. april 2019
Mandage kl. 14.00
22. april 2019 kl. 17.00
02. maj 2019
Torsdage kl. 11.00
25. april 2019 kl. 17.00
Tilmelding
Inden du starter, skal du til en indledende samtale med koordinator Rikke Rossen Hansen. For tilmelding eller spørgsmål
kan du ringe til Rikke på 24 44 60 73.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning. Det erstatter ikke
et behandlingsforløb, men kan ses som et supplement.
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Jobcenteret får flot resultat i tilfredshedsundersøgelse
Hvert år bliver virksomheder, der har været i kontakt med Jobcenteret, spurgt om deres tilfredshed med Jobcenterets
service. Undersøgelsen i år viser, at en god tilfredshed er blevet endnu bedre.
Vækstudvalgets har de senere år opprioriteret Jobcenter Frederikssunds service og samarbejde med det lokale
erhvervsliv. Samarbejdet er blevet udbygget, jobcenterets konsulenter er blevet efteruddannede, kontakten til
virksomhederne systematiseret og koordineret, servicen er udvidet med praktisk hjælp, og der er opbygget tætte
samarbejdsrelationer med langt flere virksomheder de seneste år.
Og det er en indsats virksomhederne sætter pris på og som bærer frugt, hvis man skal tro den seneste
tilfredshedsundersøgelse, som netop er blevet forelagt Vækstudvalget.
Tilfredsheden er steget på alle punkter
De lokale virksomheder som jobcenteret samarbejder med, er de seneste 2 år blevet spurgt til deres tilfredshed med
servicen og kommunikationen med jobcenteret. Allerede sidste år var tæt på 90% af virksomhederne tilfredse. I år er
tilfredsheden steget til 94 %.
Samtidig mener 87 % af arbejdsgiverne i år, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den information om rettigheder og
muligheder, de får ved kontakten med jobcenteret. Hvilket er en stigning på 15 % siden sidste år.
Virksomhederne fremhæver jobcenterets opsøgende og relevante rådgivning og lægger vægt på at få en kontaktperson
med kendskab til deres virksomhed. Jobcenteret skal ifølge virksomhederne fortsat sørge for hurtig og nem
sagsbehandling samt hjælp til det praktiske i samarbejdet.
Til gavn for både borgere og erhvervsliv
Det tætte og gode samarbejde er både til gavn for det lokale erhvervsliv og ledige borgere. Blandt andet får borgere, med
vanskeligheder udover ledighed, muligheder for at prøve kræfter på rigtige arbejdspladser, hvilket som oftest er den
bedste måde at opnå varig beskæftigelse.
Flere virksomheder ønsker endnu tættere kontakt blandt andet i form af besøg af jobcenteret sammen med ledige
borgere.
Formand for Vækstudvalget Ole Søbæk udtrykker på udvalgets vegne stor glæde over resultatet af
tilfredshedsundersøgelsen og det gode samarbejde mellem Jobcenteret og de lokale virksomheder. Et samarbejde, der
er en væsentlig faktor for at fastholde og udvikle erhvervslivet i Frederikssund kommune.
For yderligere at hjælpe virksomhederne med at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere, har Vækstudvalget i
Beskæftigelsesplanen for 2019 sat et mål om, at jobcenteret skal opsøge yderligere 200 virksomheder uden hidtidig
kontakt med jobcenteret.
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Valg til Kulturhuset Rejsestaldens bestyrelse
Der afholdes valg til bestyrelsen tirsdag d. 18. december kl. 17 i Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630
Jægerspris.
Ifølge vedtægterne skal der vælges en repræsentant og en personlig suppleant for kulturområdet, dvs.: de folkelige,
kulturelle foreninger og grupper samt enkeltpersoner i Frederikssund Kommune. På valg er Lars Brinch.
Vedtægterne kan læses på Rejsestaldens hjemmeside: www.rejsestalden.frederikssund.dk
Alle interesserede i valg til bestyrelsen skal henvende sig til Rejsestalden før valgdatoen. Få indflydelse - mød op og
deltag i valget.
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Kom til fortryllende kinesisk nytårsshow
Tilføjelse 3. januar 2019: Showet er udsolgt.
Fredag den 25. januar 2019 kan borgerne i Ballerup, Egedal og Frederikssund opleve et storslået og betagende kinesisk
nytårsshow, når Bycirklen fejrer det kinesiske nytår.
Borgerne i Ballerup, Egedal og Frederikssund får igen chancen for at starte det nye år med manér. Det sker, når en lang
række dygtige og prisvindende kinesiske dansere, artister og akrobater går på scenen i Baltoppen LIVE i Ballerup til et
betagende nytårsshow.
Showet finder sted fredag den 25. januar 2019 kl. 19.30, og det kommer til at ske i et væld af lys, farver og musik.
Nytårsshowet er arrangeret af de tre kommuner i samarbejde med den kinesiske ambassade for at markere Bycirklens
strategiske samarbejde med den kinesiske storby Wuxi. Samarbejdet med Wuxi har eksisteret i over ti år.
Før showet vil der være mulighed for at besøge stande, hvor kinesiske kunstnere vil demonstrere deres ædle
kunsthåndværk. Et besøg her vil være med til at få publikum i den helt rigtige stemning op til showet.
Bestil billetter til kinesisk nytårsshow
Nytårsshowet finder sted fredag den 25. januar 2019 i Baltoppen LIVE, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup. Billetter kan
bestilles på billetto.dk. Billetterne koster 50 kr. pr. stk. Forestillingen begynder kl. 19.30, og fra kl. 17.30 er der mulighed
for at besøge stande, hvor kinesiske kunstnere vil demonstrere deres ædle kunsthåndværk.
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Vil du være nævning eller domsmand?
Har du lyst til at være en del af det danske retssystem som nævning eller domsmand? Så har du nu muligheden for at
ansøge om plads på grundlisten, hvorfra der trækkes lod om, hvem der skal være nævning eller domsmand ved en
retssag.
Nævninge eller domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om

skyld og straf. Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og har samme indflydelse som de juridiske
dommere.
For at søge om plads på grundlisten skal du være dansk statsborger, have valgret til folketinget, have tilstrækkeligt
kendskab til det danske sprog, have en ren straffeattest og ikke fylde 80 år inden den 1. januar 2024.
Der er ansøgningsfrist til grundlisten den 31. januar 2019. Bliver du udpeget som lægdommer er det for perioden 1.
januar 2020 til og med 31. december 2023.
Grundlisten skal bestå af et bredt udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, alder, etnisk oprindelse,
uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus med mere. Frederikssund Kommune opfordrer især unge samt borgere
med anden etnisk herkomst til at søge plads på grundlisten.
Hvis du bliver udpeget, kan du forvente at blive indkaldt til at dømme i retssager i gennemsnit fire gange om året. Der er
mødepligt, og du skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op. Det betyder også, at hvis du er i
arbejde, skal din arbejdsgiver give dig fri til at møde i retten.
Hvis du har været udnævnt som nævning eller domsmand i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019, og ønsker at
fortsætte, skal du på ny søge om optagelse på grundlisten for at komme i betragtning i den perioden 1. januar 2020 til 31.
december 2023.
Du kan læse mere om at være domsmand eller nævning her på Frederikssund Kommunes hjemmeside eller på
domstol.dk/lægdommer.
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Stor interesse for mere grønne opvarmningsformer
Frederikssund Kommune havde for nylig inviteret oliefyrsejere til informationsaften, hvor Energistyrelsens
rådgivningstjeneste holdt oplæg om varmekilder. Baggrunden for mødet var, at hvis man har et ældre og udtjent oliefyr
og bor i et område med fjernvarme eller naturgas, så vil det ikke være muligt at installere et nyt oliefyr, når det gamle
giver op.
Viden om varmekilder
Efter en velkomst fra formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) kunne de ca. 140 borgere, der var mødt
frem høre bygningsingeniør og energikonsulent, Anne Svendsen fra Energistyrelsens rådgivningstjeneste fortælle om
forskellige alternativer til oliefyret. Det drejede sig bl.a. om jordvarme, luft-til-vand-varmepumper, luft-til-luft-varmepumper
og pillefyr.
Her kan du se Anne Svendsens oplæg i form af de slides, hun præsenterede på mødet.
Anne Svendsen gav også tips til brug af hjemmesiden www.sparenergi.dk, hvor boligejere kan få viden om varmeforbrug
og varmekilder.
Herefter orienterede Frederikssund Kommunes miiljøgruppe om oplysninger i BBR, nødvendige tilladelser og om hvad
man skal huske, hvis man skifter opvarmningsform.
Her kan du se miljøgruppens oplæg i form af de slides, der blev præsenteret på mødet.
Tilslutningspligt
Hvis du bor i et område med kollektiv varmeforsyning (fjernvarme eller naturgas) kan din ejendom være omfattet af
tilslutningspligt, men kun hvis det fremgår af lokalplanen for området eller en deklaration om tilslutningspligt efter
varmeforsyningsloven er tinglyst på din ejendom.
Tilslutningspligt betyder, at forsyningsselskabet kan opkræve en tilslutningsafgift og/eller en fast årlig afgift, selvom du
vælger en anden opvarmningskilde. Man kan få dispensation fra tilslutningspligten, hvis man bygger lavenergibyggeri og
derudover i særlige enkelstående tilfælde. Hvis der ikke er tilslutningspligt på din grund, kan du vælge den
opvarmningskilde du ønsker jf. bestemmelserne i Bygningsreglementet og lokalplanen for området.
Du er altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis du ønsker yderligere information om tilslutningspligten.
Forvaltningen i Frederikssund Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at holde endnu et informationsmøde i
2019.
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Lær at tackle hverdagen som pårørende
Er du pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller nedsat funktionsevne?
Så er kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” måske noget for dig. Vi starter et nyt hold i januar 2019. Det er
gratis at deltage.
Du får redskaber, som kan hjælpe dig til at tackle de problemer og udfordringer, man ofte oplever som pårørende.
Instruktørerne er selv pårørende og har personligt kendskab til de udfordringer, det fører med sig.
 Informationsmøde torsdag den 3. januar 2019 kl. 17.30. Vi mødes i undervisningslokalet på De Tre Ege,
Parkvej 2, 3630 Jægerspris. Tilmelding er ikke nødvendig.
 Kurset starter fredag d. 18. januar. Det strækker sig over syv fredage, alle dage kl. 10.00 – 12.30. Tilmelding
fra uge 1, 2019.
Både informationsmødet og kurset foregår på De Tre Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris.
Tilmeld dig eller hør mere om kurset
Kontakt sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen, tlf. 24 44 60 73. Du kan tilmelde dig efter først-til-mølle-princippet.
Der er begrænset antal pladser.
Du kan også læse mere på www.frederikssund.dk/pårørende.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning.
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Ny lov skal sikre sammenhængende indsats til udsatte borgere og familier
Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om at samle en lang række love og regler på beskæftigelses- og
socialområdet i én ny lov. Det sker på baggrund af erfaringerne i et frikommuneforsøg, som Frederikssund Kommune har
deltaget i.
Med ”Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer” skal alle kommuner i /
efter 2021 kunne tilbyde et sammenhængende forløb med udgangspunkt i én samlet udredning og handleplan for
borgeren eller familien med mange indsatser og kontaktflader i kommunen og andre offentlige instanser. Én plan giver
kommunens forskellige fagpersoner mulighed for at samarbejde langt mere helhedsorienteret omkring den enkelte borger
eller families samlede livssituation, så de ikke selv skal kæmpe med lovgivning, målsætninger og krav fra forskellige
forvaltninger i kommunen og det offentlige system.
For borgerne er målet at få overblik og selv bidrage til den rette indsats hurtigt og effektivt, så de kommer i bedre trivsel
og i uddannelse eller arbejde. For kommunerne handler det om at undgå dobbeltindsatser, når flere sagsbehandlere skal
bede om de samme oplysninger og vente på hinandens sagsgange, før de kan træffe beslutninger om borgerens eller
familiens videre indsats.
Frikommuner har vist vejen
Ni kommuner i Frikommunenetværket ”En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har siden
midten af 2017 arbejdet målrettet på at skabe integrerede indsatser med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og
ressourcer på tværs af de traditionelle sektorområder. De erfaringer er blevet givet videre og har dannet grobund for den
nye aftale.
- Erfaringerne i frikommuneforsøget viser, at det gør en forskel for borgerne, når fagmedarbejderen sammen med
borgeren kan tilrettelægge en skræddersyet indsats. Vi kan også se, at mange borgere er glade for, at de nu kun har én
eller ganske få kontaktpersoner, som kan hjælpe med alle dele af indsatsen. Derfor er jeg godt tilfreds med, at
Folketingets aftale afspejler de erfaringer, vi har gjort i løbet af frikommuneforsøget, siger Frederikssund Kommunes
borgmester John Schmidt Andersen (V).
Frikommunenetværk består af Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og
Hillerød kommuner.
Læs mere om aftalen i Finansministeriets pressemeddelelse.
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Brugerne er glade for den kommunale genoptræning
Frederikssund Kommune tilbyder træningsforløb til borgere, der udskrives fra sygehus med et behov for genoptræning.
Forebyggelse og Træning har i efteråret 2018 spurgt borgerne til, hvordan de oplever kvaliteten af det tilbud, som de
modtager.

Borgerne er generelt godt tilfredse med den træning Frederikssund Kommune tilbyder. Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.

Generel høj tilfredshed hos brugerne
Undersøgelsen tegner et positivt billede af borgernes oplevelse af genoptræningsforløbene. Hovedparten af deltagerne i
undersøgelsen svarer at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med genoptræningsforløbet på tværs af en række
temaer. F.eks. viser undersøgelsen at:
• 63 pct. er meget tilfredse og 26 pct. er tilfredse med informationen om genoptræning ved udskrivning fra sygehus
• 76 pct. er meget tilfredse og 20 pct. er tilfredse med dialogen med terapeuten om genoptræningens målsætning
• 62 pct. er meget tilfredse og 30 pct. er tilfredse med træningslokalerne.
Meget få deltagere oplyser, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse med genoptræningsforløbet.
Inge Messerschmidt (O), formand for Velfærdsudvalget, glæder sig over undersøgelsens resultater:
- Det er afgørende for borgerne, at Frederikssund Kommune leverer genoptræningsforløb af høj kvalitet. Borgerne
kommer sig hurtigere efter en indlæggelse eller en operation, når træningen igangsættes hurtigt. Det har stor betydning
for den enkeltes livskvalitet og evne til at klare daglige gøremål og eventuelt arbejde.
Fortsat fokus på forbedring
Flere borgere har skrevet bemærkninger om deres oplevelse af genoptræningsforløbet. Også her udtrykker deltagerne
tilfredshed med genoptræningsforløbet og tilfredshed med personalets faglighed og indsats. Dertil udtrykker deltagerne
ønske om, at forløbene indeholder mere træning, og nogle anfører et ønske om bedre kørselsforhold.
- I Forebyggelse og Træning vil vi arbejde for at fastholde den høje tilfredshed med træningsforløbene som borgerne har
givet udtryk for i brugertilfredshedsundersøgelsen, siger områdeleder Niels Lund Jans og fortsætter:
- Brugertilfredshedsundersøgelsen har sat fokus på en række forhold vedr. kørsel, hvor nogle borgere oplever at komme
for sent til planlagt træning. I Den nye kørselskontrakt for 2019 er tidsestimaterne for kørsel derfor tilpasset, så kørslen til
genoptræning bliver mindre tidspresset.
- Selvom vi har et tilbud som brugerne alt i alt er tilfredse med, skal det ikke afholde os fra at fokusere på at blive endnu
bedre, siger Inge Messerschmidt.
Om undersøgelsen
73 borgere, der har deltaget i et genoptræningsforløb i 2018, har fået tilbud om at deltage i undersøgelsen. 57 borgere
har besvaret spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 78. Heraf har 43 borgere udfyldt hele spørgeskemaet (58
pct.) og 14 borgere har delvist udfyldt spørgeskemaet (19 pct.).
Om kommunal genoptræning
I henhold til § 140 i sundhedsloven og § 86 i serviceloven skal kommunerne tilbyde genoptræning til personer, der
udskrives fra sygehus og til personer med behov for afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der
ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
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Nyt medlem af Byrådet
På byrådsmødet den 19. december 2018 blev det besluttet, at imødekomme Kim Rockhills (A) ønske om at træde ud af
Frederikssund Byråd for i stedet at fokusere på arbejdet i Regionsrådet. Kim Rockhill udtræder dermed af Frederikssund
Byråd med årets udgang.
Erstattes af 1. suppleanten

Den ledige stol i byrådssalen bliver overtaget af Socialdemokratiets 1. suppleant, Lars Jepsen, som tidligere har siddet i
Frederikssund Byråd. Samtidig giver skiftet anledning til rokeringer i en del udvalg, bestyrelser mv., som det fremgår af
listen nedenfor.
Disse rokeringer vedrører alene repræsentanter for Socialdemokratiet, og træder i kraft pr. 1. januar 2019.
 Medlem af Udvalget for By og Land (tidl. Kim Rockhill): Lars Jepsen.
 Medlem af Vækstudvalget (tidl. Niels Martin Viuff): Lars Jepsen.
 Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) (tidl. Kim Rockhill): Niels Martin Viuff.
 KL. delegeret (tidl. Kim Rockhill): Kenneth Jensen. Stedfortræder Jesper Wittenburg.
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Personlig suppleant for Tina Tving Stauning i I/S Vestforbrændings bestyrelse (tidl. Kim Rockhill): Poul Erik
Skov Christensen.
Roskilde Museums bestyrelse (tidl. Kim Rockhill) - 2019: Tina Tving Stauning.
Stedfortræder for Tina Tving Stauning i valgbestyrelse ved folketingsvalg (tidl. Kim Rockhill): Lars Jepsen.
Valgstyrerformand ved kommunale valg (tidl. Kim Rockhill): Niels Martin Viuff

Ny app: Tip Frederikssund
Opdager du et væltet vejskilt, en knækket gren, en fyldt skraldespand eller huller i vejen eller på cykelstien kan du nu give
Frederikssund Kommune et tip via den nye app ”Tip Frederikssund”.
Kommunen lancerer nemlig app'en 'Tip Frederikssund', hvor man blandt andet kan tippe kommunen om ovenstående
problemer på de offentlige veje og grønne områder.
Appen er gratis og kan hentes i App Store eller via Google Play.
Selv om en app gør det lettere for borgere at give kommunen et tip, kan man dog stadig benytte en computer og finde Tip
Frederikssund på hjemmesiden
I det nye system er det muligt, at se om ens tip allerede er indmeldt, se status på sagen og desuden er det altid muligt, at
finde ens tip ved hjælp af et referencenummer.
Rapport fra stedet udgår
”Rapport fra stedet”, som var det tidligere indtastningssystem til fejl og mangler, udgår nu til fordel for det nye system. Tip
som allerede er meldt ind i det gamle system vil blive sagsbehandlet. Det er derfor ikke nødvendigt at indmelde sagen på
ny.
Man vil dog ikke kunne se den aktuelle status på sin sag i det gamle system, da det ikke længere opdateres.
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Affald ved jul og nytår 2018
Skraldemænd fejrer også jul og nytår. Der bliver derfor ikke hentet affald 1. juledag og nytårsdag.
Har du normal tømmedag tirsdag den 25. december 2018, kommer vi allerede og tømmer om søndagen den 23.
december.
Har du normal tømmedag tirsdag den 1. januar 2019, kommer vi allerede om søndagen den 30. december.
Når vi har tømt, lægger vi en sæk til dig, så du har plads til det ekstra affald. Sækken kan sættes ud ved næste
almindelige tømning.
Hvad gør jeg med gavepapiret?
Gavepapir kan du lægge i din beholder til restaffald. Kniber det med pladsen, kan du pakke det i klare sække og aflevere
det som småt brændbart på genbrugspladsen.
Åbningstider på genbrugspladserne
Alle pladser holder lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. Øvrige dage er der åbent kl. 10 - 18.
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Invitation til demenscafe med frokost og sang
Vi inviterer hermed dig og din ægtefælle til café på Gerlev Kro.
Deltagerne er hjemmeboende borgere, der lider af en demenssygdom samt deres ægtefæller.
Vi skal spise en god frokost, snakke og hygge os, og måske slutter vi af med en sang. Arrangementet varer to timer.
Caféen holdes på Gerlev Kro fra kl. 14.00 - 16.00 på følgende datoer:
Den 17. januar 2019
Den 14. marts 2019
Den 2. maj 2019
Den 20. juni 2019
Der er en egenbetaling på ca. 100 kr. pr. person excl. drikkevarer. Deltagerne sørger selv for transport. Der kan gøres
brug af Flextur.
Tilmelding sker senest 3 dage før til kommunens demenskonsulenter, der også deltager i arrangementet:
Berit Sandstrøm tlf. 20 14 03 05
Trine Vejlgaard Nielsen tlf. 30 61 34 57
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Børnehus tager form
Det nye børnehus i Skibby begynder så småt at tage form og fredag den 21. december 2018 var der rejsegilde, og de
fremmødte kunne få en klar fornemmelse af, hvordan huset kommer til at se ud.
På årets korteste dag blev der holdt rejsegilde for de håndværkere, der arbejder på at få det nye børnehus i Skibby
bygget og klar til åbning i juni 2019. Allerede nu kan man fornemme, hvor stort huset bliver, og hvordan det bliver
indrettet.

Byggeriet af det nye børnehus i Skibby set fra Selsøvej.
Som det hører sig til ved et rejsegilde, blev der holdt taler af blandt andre næstformand i Opvækstudvalget, Ole Frimann,
teknisk direktør og partner i Bang Nilsen A/S, Henrik Jørgensen, og arkitekt MAA Jesper Kusk Pedersen fra Nordic –
Office of Architecture.
- Det er en stor dag for Bang Nielsen, når der er rejsegilde. Vi er nået et langt stykke vej siden sidst vi stod her, hvor vi
havde fornøjelsen af en flok børn, der tog første spadestik. Det var en stor fornøjelse og en anderledes oplevelse for os,
sagde Henrik Jørgensen, der også glædede sig over et godt samarbejde med Frederikssund Kommune. Derudover
takkede han arkitekterne fra Nordic – Office of Architecture, rådgivende ingeniører fra Hundsbæk og Henriksen samt
landskabsarkitekt VEGA, som alle er en del af projektet.
- Men vigtigst af alle – tak til håndværkerne, både vores egne og vores samarbejdspartneres. I gør det sgu godt. Kæmpe
ros til jer.

Partner og teknisk direktør i Bang Nielsen A/S, Henrik Jørgensen, taler.

Rejsegilde uden husets kommende brugere
Der blev taget første spadestik til børnehuset tilbage i maj 2018 og siden da har byggeriet været i gang på marken ved
Selsøvej i Skibby. Når huset står færdigt kan børn fra børnehusene Skibbyssen, Skolevejen og Nordstjernen flytte ind i
flotte nye rammer med højt til loftet og gode rum. Også udenfor vil der blive skabt gode rammer for børnene. Hele huset
bliver et ideelt miljø for børnene, når de skal vokse, lære nyt om livet og udvikle sig.
- Desværre er her jo ingen børn i dag. Det kunne have været hyggeligt at have børnene fra børnehusene Skolevejen,
Skibbysen og Nordstjernen med, men der er naturligvis nogle sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes på sådan
en byggeplads, og det betyder, at vi må holde rejsegilde uden husets fremtidige brugere, sagde Ole Frimann,
næstformand i Opvækstudvalget i Frederikssund Kommune, i sin tale til rejsegildet.

Til rejsegildet var der ud over håndværkerne også politikere, kommende personale og samarbejdspartnere.
Hvad skal huset hedde?
Mens børn og voksne venter på, at børnehuset er klar til indflytning, kan de tænke over, hvad det skal hedde.
Opvækstudvalget har nemlig besluttet at lave en navnekonkurrence, som husets kommende brugere og deres forældre
kan deltage i.
Frem til den 23. januar 2019 kan de komme med forslag til navnet, og efterfølgende vil forældrebestyrelsen se på de
indkomne forslag og nominere de tre bedste. De sendes videre til Opvækstudvalget, som beslutter det endelig navn.

Arbejdet på det nye børnehus i Skibby er nået langt og om et halvt år står huset færdigt og klar til, at børn og personale
rykker ind.
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Godt nytår
Af John Schmidt Andersen, borgmester
Her på tærsklen til et nyt år er det naturligt at kigge tilbage på det år, der er gået – og glæde sig til alt det, det nye år vil
byde på. For mig har 2018 været et år med fart på, hvor der er sket rigtig meget. Noget af det, jeg husker bedst og tager
med mig ind i 2019, er det engagement og den interesse, som I borgere i hele Frederikssund Kommune viser for
kommunen.
Jeg kommer rundt til mange forskellige arrangementer og møder i hele kommunen i løbet af et år. Her får jeg mulighed
for at tale med både borgere og erhvervsliv om alt fra udvidelse af Frederikssundmotorvejen til trivsel i skolerne. Ens for
alle dem, jeg møder, er, at de ønsker det bedste for Frederikssund Kommune, ligesom jeg selv og resten af Byrådet gør
det.
Derfor glæder det mig også, at så mange har valgt at bruge tid på de borgermøder og informationsmøder, vi har haft i
årets løb. Til den slags deles der mange holdninger, når emnerne debatteres, og selvom vi ikke alle kan være enige om
alting, så sætter jeg stor pris på at høre jeres meninger.
Mange har også gjort deres indflydelse gældende i forhold til den nye handicap- og psykiatripolitik samt
værdighedspolitikken, ligesom vi har fået gode input, når det handler om Kultur- og havnebadet, navngivning af den nye
vej over Fjordforbindelsen og meget andet. I alle tilfælde betyder jeres bidrag, at vi politikere får nye ideer, forslag og
perspektiver på sagerne, og derfor er disse åbne offentlige processer både givtige og vigtige.
Et andet sted, hvor jeg oplever stort engagement, er blandt de frivillige. Om det er kultur, idræt, socialt eller noget helt
andet, så er de frivilliges indsats uvurderlig, både for os som kommune, men i særdeleshed også for de borgere, der
beriges af de frivilliges arbejde. Det fortjener de et klap på skulderen og en stor tak for.
Vi bor i en kommune, der vokser. Der bygges mange nye boliger, og der er lokalplaner undervejs for endnu mere byggeri,
nye borgere flytter hertil, ledigheden er lav og erhvervslivet er tilfredse. Faktisk så tilfredse, at vi i 2018 blev kåret til
landets mest erhvervsvenlige kommune ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Byggeri. Det kan vi godt være stolte af
– det er jeg i hvert fald.
Udbygningen af byen Vinge fik en turbulent start på året, og vi har i årets løb arbejdet med at afklare, hvordan projektet
bedst muligt kommer videre. Vi har lært af fortiden, og projektet er landet på benene igen. I øjeblikket forbereder vi salg af
grunde i Vinge, ligesom vi i løbet af 2019 kan se frem til påbegyndelsen af Vinge Station.
I 2019 kan vi se frem til flere store begivenheder – blandt andet vil det nye børnehus i Skibby stå færdigt, det ny Kulturog havnebad vil åbne for badeglade gæster, og selvsamme gæster kan se den nye svømmehal tage form og nærme sig
sin åbningsdag, og så vil Kronprinsesse Marys Bro blive færdigbygget. Jeg ser frem til at alle fire står klar til åbning.
Jeg håber, at jeg i det nye år vil møde mange af jer rundt omkring i kommunen. Og jeg håber, at I vil blive ved med at
være engagerede borgere, der kerer jer om kommunens fremtid. I sidste ende ønsker vi jo alle det samme – en sund og
velfungerende kommune til glæde for os alle sammen.
Rigtig godt nytår.
John Schmidt Andersen
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Varsel om storm og forhøjet vandstand
Overgangen fra 2018 til 2019 ser ud til at blive blæsende, og DMI varsler ud over kraftig vind nytårsaften og nytårsdag,
nu også forhøjet vandstand i Roskilde Fjord.
Søndag aften, den 30. december 2018, har DMI således udsendt varsel om, at der er risiko for stormflod i Roskilde Fjord,
og at den i givet fald forventes at indtræffe i tidsrummet mellem tirsdag den 1. januar 2019 kl. 21.00 til onsdag den 2.

januar 2019 kl. 21.00, med højeste vandstand i Roskilde Fjord ved midnatstid den 1. januar 2019.
Varslet er usikkert
Varslet er dog endnu noget usikkert:
- Det er usikkert, hvor høj vandstanden bliver. Grænsen for almen varsling for stormflod i de indre farvande er 125 cm,
og på nuværende tidspunkt kan denne grænse overskrides flere steder, siger Trine Pedersen, der er vagtchef hos DMI.
At Roskilde Fjord er i farezonen, skyldes ifølge vagtchefen, at nytårets blæsevejr, først fra vest og om tirsdagen fra nord,
skubber en del ekstra vand ind i de indre danske farvande. Det ekstra vand forventes at få vandstanden til at stige i
Roskilde fjord og Odense fjord tirsdag aften, og der topper vandstanden omkring midnat natten til onsdag.
Derefter fortsætter vandet sin tur mod syd, hvor det onsdag giver forhøjet vandstand i den østlige del af Østersøen.
Vandstanden i østlige Østersø forventes at toppe onsdag eftermiddag.
Beredskabet følger situationen
Beredskabet og kommunen følger situationen tæt, og når der er nye oplysninger, vil vi informere både her på
hjemmesiden og på vores facebookside.

Forhøjet vandstand ved Kronprins Frederiks Bro i december 2016.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Vandstand forventes ikke at blive kritisk
DMIs prognose tyder mandag morgen ikke på, at vandstanden vil nå et kritisk niveau, og medføre risiko for
oversvømmelser i Frederikssund Kommune. Vi følger dog fortsat situationen tæt.
131 cm i Roskilde og 111 cm i Frederikssund
Søndag aften udsendte DMI varsel om stormflod i blandt andet Roskilde Fjord, da der forventes vandstand over 125 cm.
Flere medier oplyste senere på aftenen om risiko for vandstand op til 131 cm. Varslet om 131 cm vedrører imidlertid
Roskilde, og ikke Frederikssund, hvor vandstanden kun forventes at nå 111 cm, hvilket ikke umiddelbart er kritisk.
Den aktuelle prognose giver ikke anledning til bekymring eller forhøjet beredskab, men kommunen og beredskabet følger
fortsat situationen tæt, og ændres prognosen, er beredskabet forberedt.

Herover og under: DMIs prognose for vandstand ved Frederikssund, stigende til 111 cm ved midnat mellem den 1. og 2.
januar 2019.

Hvordan varsler vi?
Under en aktuel krise er det under nyheder her på kommunens hjemmeside man som borger vil kunne finde opdateret
information fra kommunen og beredskabet - og direkte via www.frederikssund.dk/kriseinformation.
Vi informerer også løbende på vores Facebookside og via SMS til mobiltelefoner i berørte områder.
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Nyt varsel om forhøjet vandstand
Kommunen og beredskabet har dagen igennem fulgt DMIs prognose for forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og
Isefjorden. De seneste timer er det steget, hvorfor situationen vurderes på ny.
Varsel om 122 cm i begge fjorde
Siden mandag morgen er varslet gået fra 111 cm vandstand til 122 cm, og hvor det først kun var Roskilde Fjord der var i
risikozonen, så er nu også Isefjord omfattet, med en forventet vandstand på 122 cm cirka kl. 19.30 tirsdag aften.

Krisestaben vurderer situationen
I lyset af det nye varsel vurderer kommunens krisestab og beredskabet situationen i løbet af natten og morgenen, og er
om nødvendigt klar til at iværksætter det fornødne beredskab i morgen.
I lyset af den korte tidsfrist udsendes der nytårsnat også varsel til berørte områder i kommunen via SMS, med opfordring
om at følge situationen på kommunens hjemmeside og facebookside.
Se også kommunens infosider om, hvilke forholdsregler man som borger selv kan tage, når et uvejr truer.

