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Lokalplan nr. 048 og kommuneplantillæg 010 for Kulhusgården i Kulhuse er nu vedtaget

De 2 godkendte planer har til formål at ændre anvendelsesmulighederne for Kulhusgården, så der åbnes mulighed for, at
de eksisterende bygninger kan anvendes til ferielejligheder i stedet for den nuværende anvendelse, der i lokalplan 25 fra
den tidligere Jægerspris Kommune er fastlagt til lejrskole og fritidsklub.
Lokalplanen fastlægger rammerne for ombygning og indretning af Kulhusgården med 10 ferielejligheder med tilhørende
fælles faciliteter.
Lokalplanens tekst er i forbindelse med den endelige godkendelse blevet præciseret vedrørende spildevandsforhold,
ferielejlighederne og beplantning.
Se den vedtagne lokalplan nr. 048 for Kulhusgården
Se det vedtagne kommuneplantillæg nr. 010 for Kulhusgården
Se den digitale annonce
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Stor tilslutning til temadag om aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne
Flere end 300 var tilmeldt og endnu flere mødte op i Frederikssund Hallen til temadag.
Den 1. oktober er FN´s internationale ældredag og ældrerådenes dag. Samtidig har EU udnævnt 2012 til at være ældreår
med fokus på aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det var omdrejningspunktet for dagens aktiviteter.
- Jeres ældreråd, som vi har stor gavn af her i Kommunen, er medarrangør af dagen i dag. sagde Tina Tving Stauning i
starten af sit indlæg. Jeg håber, at den kan inspirere og sætte nye tanker i gang, som kan styrke fællesskabet. Og den må
meget gerne blive en tilbagevendende begivenhed.
Ældre er en vigtig ressource
- I ældre er en vigtig ressource, der ofte både kan og vil bidrage til samfundet. Det kan være ved frivilligt socialt arbejde,
gennem det lokale foreningsliv og selvfølgelig gennem samværet med jeres egne og andres børn og børnebørn.
- I Frederikssund Kommune vil vi være proaktive i forhold til længere og bedre liv, og vores vision "Et aktivt og sunde
(ældre)liv med muligheder og ansvar" siger jo det hele, fortsatte Tina Tving Stauning.
-Vi satser på hverdagsrehabiltering og rehabilitering generelt . Det giver livskvalitet og frihed at kunne selv. Og når flere
kan selv, bliver der flere ressourcer til at hjælpe de svageste, som vi fortsat skal og vil drage omsorg for.
- Vi har samlet og styrket vores tilbud til demente borgere, vi har sat fokus på træning, aktiviteter og samarbejdet med
frivillige i plejeboligerne, og vi arbejder på at forbedre forholdene for vores ansatte. De fem brugerstyrede aktivitetscentre
for ældre er jeg særlig stolt over at nævne. Det er enestående, så mange aktiviteter, der er mulighed for at deltage i, og
det er ikke mindst frivillige, der gør det muligt. Det er aktiv aldring!
- Solidaritet mellem generationerne ser vi et fint eksempel på i det samarbejde, der er mellem Tolleruphøj og Ådalens
Skole. Eleverne fra 5. klasse besøger beboerne og læser højt for dem. Relationen giver begge parter indblik i hinandens
verdener.
Tina Tving Stauning sluttede sit indlæg med et ønske om, at dagen måtte udfolde de mange muligheder, som findes lige
her og nu i Frederikssund Kommune.
Mad som i plejeboligerne
Efter et musikalsk indslag med Lundebjergkoret, blev der serveret middag fra MAD til hver DAG, som også leverer mad til
beboerne i plejeboligerne - og menuen var den samme: Bøf Stroganoff med kartoffelmos eller frikadeller med stuvet
blomkål.
Besøg ved standene
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Efter middagen var der livlig aktivitet ved de mange stande, hvor en række pensionistforeninger, patientforeninger,
interesseorganisationer og firmaer var repræsenteret. Også biblioteket og Kommunens sundhedskonsulenter,
demenskonsulent, frivillige og repræsentanter for hverdagsrehabilitering, træning og aktivitet var til stede.
Ungdom og voksendom
Det var overskriften på skuespilleren, Lone Hertz ´s foredrag. Hun anlagde forskellige betragtninger på, hvordan ældres
status kan ændres fra "gråt guld" til "hvidguld", hvordan ældre kan bidrage i samfundet, og hvordan ældre kan bevare et
indholdsrigt liv med selvværd.
Selv er Lone Hertz en 73 årig erhvervsaktiv vinterbader med rygsmerter og invalideskilt.
- Uanset om I går på arbejde eller er gået på pension, så gælder det om at styrke selvværdet gennem det kreative og
troen på det kærlige mellem mennesker, sagde hun.

Skuespilleren, Lone Hertz.
Dagens punktum
Enderne mødtes, da Frederikssund Musikskoles yngste blæsere, ledet af Ian Price, satte et muntert og lydeligt punktum
for en givende dag.
Foto: kaars
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Budgetforlig i Frederikssund
Samtlige partier i Frederikssund Byråd har indgået forlig om budgettet for 2013-2016.
Budgettet viderefører den sikre økonomiske kurs, samtidig med, at både person- og erhvervsskatter sænkes.
Partierne i Frederikssund Byråd fortsætter traditionen med brede budgetforlig. Således er der for 2013-2016 indgået en
aftale, der bl.a. indebærer at personskatten fra 2013 sænkes med 0,5 procent, og at dækningsafgiften på
erhvervsejendomme reduceres over de næste fire år.
Personskatten, som i dag er 25,9%, reduceres fra 2013 til 25,4%. Det betyder at kommunens borgere samlet skal betale
32 mio. kr. mindre i skat om året, men indtægtstabet for kommunen bliver ikke så stort, da staten frem til 2017
kompenserer kommunen for en del af indtægts-tabet.
Frederikssund Kommune har, efter udligningsreformen i 2007 hvor Frederikssund var en af de store tabere, haft et af
landets højeste beskatningsniveauer, men vil med den aftale skattenedsættelse, komme til at ligge omkring gennemsnittet.
Dækningsafgiften, som er en særlig erhvervsskat, drosles ned fra 2014. I sammenligning med de øvrige kommuner i
hovedstadsområdet har Frederikssund i forvejen en lav dækningsafgift, men man har alligevel valgt at sænke den for at
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sikre bedre vilkår for kommunens erhvervsliv. Dækningsafgiften sænkes fra de nuværende 7,45 promille til 5,0 promille i
2016.
Partierne i Frederikssund Byråd har igennem flere år arbejdet på at sikre en økonomi i balance, og det har nødvendiggjort
mange svære beslutninger. Derfor er det også en glad borgmester, som kan konstatere at den langsigtede strategi nu
giver resultater:
- Når vi nu er i stand til at sænke både person- og erhvervsskatterne, samtidig med at der er råderum til at investere i
fremtiden, så skyldes det at Byrådet har stået sammen om målsætningen om en økonomi i balance, siger Ole Find
Jensen, som finder det glædeligt og naturligt at alle partier i Byrådet også står sammen, nu hvor frugterne af tidligere års
arbejde og svære beslutninger skal høstes.
Blandt de investeringer som er aftalt i budgetforliget, er:

"Borgernes hus", som skal indeholde et visionært og fleksibelt hovedbibliotek med bl.a. sal til musik og events til
afløsning for det nuværende, utidssvarende bibliotek i Jernbanegade. Et hovedbibliotek med vægt på oplevelse,
information, formidling og læring. I løbet af 2013 skal der ske en aktiv borgerinddragelse for at tilgodese de
kommende brugeres ønsker.

Ombygning og renovering af Thorstedlund, som kommunen bl.a. har købt med henblik på at huse unge mennesker,
der har brug for et opholdssted.

Skolerenoveringer og -ombygninger for 110 mio. kr., herunder færdiggørelse af Falkenborgskolen, helhedsplan for
Ådalens Skole, nyt skolekøkken på Lindegårdskolen og ny ventilation på Byvangsskolen.

Energibesparende foranstaltninger og solceller for 21,5 mio. kr.

Fortsat planlægning og udbygning af såvel erhvervs- som boligområderne i Vinge.
På driftssiden har den gode økonomiske udvikling bl.a. givet mulighed for at styrke sundhedsindsatsen og det nære
sundhedsvæsen for alle kommunens borgere, ligesom dagtilbudsområdet får et løft.
Budgettet består dog ikke kun af udvidelser. Partierne bag budgettet har, for også at sikre den fremtidige økonomiske
balance og muligheden for at finansiere nye initiativer, aftalt at alle dele af den kommunale drift skal optimeres og
tilvejebringe effektiviseringer på 1% årligt.
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'Som støbt i gips'
Efterårsferie på J.F. Willumsens Museum
Lav dit eget gipsrelief, gå på opdagelse med alle sanserne og digt din egen historie i et Willumsen inspireret
dukketeater. J.F. Willumsens Museum byder på aktiviteter for alle aldre i skolernes efterårsferie.
Fra tirsdag til fredag kl. 10 - 12 i skolernes efterårsferie er der mulighed for at lave sit eget gipsrelief på museet.
Med inspiration fra Willumsens værker og særligt hans 'Store relief' er der lagt op til 2 sjove og hyggelige timer i
værkstedet, som ledes af keramiker, Mette Gravlev Poulsen.
Børnene skal lave deres eget gipsrelief med brug af alle mulige forskellige dimsedutter og dingenoter - flasker, nøgler,
kageforme, bogstaver m.m. Først bruges de til at lave aftryk i en glat lermasse og herefter laves en afstøbning af aftrykket
i gips.
Imens gipsreliefferne tørrer, er det tid til sammen at gå på opdagelse i museet og se på Willumsens forskellige
reliefarbejder - bl.a. 'Det store relief'.
Til sidst kan gipsreliefferne males, og alle kan tage deres eget relief med hjem når workshoppen slutter.
Udover workshoppen byder museet på aktiviteter for børnefamilier, i form af de sansebaserede VÆRKbokse og kreative
lege i museets 'Juniormuseum'. Her er det muligt at klippe figurer til et dukketeater med afsæt i Willumsens værker eller at
lave sine helt egne figurer.
Hvis vejret tillader det, er der også mulighed for at låne udendørs legetøj som fx sjippetov, kroket og kæmpemikado.
Museet har åbent tirsdag - fredag fra kl. 10 - 17.
Gipsaftryk - lav dit eget relief:
Tirsdag den 16. oktober - fredag den 19. oktober kl. 10 - 12.
Pris pr. barn: 20 kr.
Målgruppe: 5 - 10 årige.
(Begrænset antal pladser, så ring til museet og reserver hvis du vil være sikker på en plads.
Institutioner kan max tilmelde 10 børn pr. workshop).
J.F. Willumsens Museum
Jenriksvej 4
3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 07 73
jfw@frederikssund.dk
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Nye teaterfortolkninger af J.F. Willumsens kunstværker
Der er fokus på det mystiske og de skjulte fortællinger i Willumsens kunstværker, når talentfulde unge skuespilaspiranter
fra Frederikssund Ungdomsskole levendegør værkerne gennem teater og musik ved en aftenforestilling på museet fredag
d. 12. oktober kl. 21 og 22.
Man kan opleve Willumsens alkymist 'En Fysiker' fortælle om sine eksperimenter, man kan blive opslugt
af det fortættede bjerglandskab 'Jotunheim' gennem en freudiansk fortolkning, og fortvivles med den
henrettede sygeplejerske Miss Edith Carvell, i Willumsens dramatiske radering fra 1. Verdenskrig.
Smuk musik og dæmpet belysning på museet vil i samspil med de unges dramatiseringer af værkerne
skabe en hel speciel stemning.
De unge har selv udvalgt kunstværkerne og skrevet teksterne i samarbejde med instruktøren bag den
store årlige musical på Frederikssund Ungdomsskole, Gunhild Brethvad, og musiker Jens Søbæk.
J.F. Willumsens Museum og Frederikssund Ungdomsskole har det seneste års tid samarbejdet om aktiviteter, der har
kunsten som omdrejningspunkt, målrettet lokale unge, og teaterforestillingen er vokset ud af dette samarbejde.
Har du lyst til en anderledes og sanselig tilgang til kunsten, så kom til en uforglemmelig oplevelse på J.F. Willumsens
Museum, Jenriksvej 4 i Frederikssund fredag den 12. oktober.
Teaterstykket varer ca. en time, og spilles kl. 21 og kl. 22.
Billetter kan købes via www.fusweb.dk og koster 50 kr.
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En del af de unge deltager desuden i Mungo Parks 'teaterbattle' med en særforestilling, inspireret af forestillingerne på
museet.
2012 10 10 Flaskeposter og arkitektur på biblioteket
Tag dine børn og børnebørn med på børnebiblioteket i efterårsferien og find flaskeposterne. Hele oktober måneds
konkurrence for børn er en indendørs skattejagt, hvor det gælder om at finde flaskeposter, og besvare flaskernes
spørgsmål.
Flaskerne hænger rundt omkring på hele børnebiblioteket - oppe, nede og for enden af hylderne. Find flaskerne i
børnebiblioteket og svar på spørgsmålene. Når måneden er gået, trækkes en vinder på hvert bibliotek. Præmien er en god
bog - måske en oplæsningsbog til endnu en hyggestund!?
Flaskeposterne er at finde både på børnebiblioteket i Jægerspris, Slangerup, Skibby og Frederikssund.
Arkitekturworkshop for børn i efterårsferien
Tirsdag den 16. oktober og onsdag den 17. oktober er alle børn mellem seks og ti år samt deres voksne velkomne
til Arkitekturworkshop.
På workshoppen kan man blive inspireret til at konstruer et tredimensionelt rum, et værelse, en bygning eller en by ved
hjælp af bl.a. træpinde, papir, tusser og sakse. Ja kun fantasien sætter grænser for, hvilke bygningsværker det kan blive
til.
Papirkontoret, der består af billedkunstner Bodil Nygaard og billedbogsforfatter samt arkitekten Sidsel Nygård, vil sammen
med alle børnene hjælpe, og arbejde med de arkitektoniske elementer som skala, perspektiv og strukturer. Det skal nok
blive sjovt og kreativt.
På alle fire biblioteker
Man kan deltage på alle fire af Frederikssund Kommunes Biblioteker. Tirsdag den 16. oktober er Bodil og Sidsel
henholdsvis på Slangerup Bibliotek kl. 10 til 12, og Frederikssund Bibliotek kl. 14 til 16. Onsdag den 17. oktober foregår
arkitekturworkshoppen på Jægerspris Bibliotek kl. 10 til 12. og Skibby Bibliotek kl. 14 til 16.
Da der er begrænset pladser er tilmelding nødvendig på 47 31 25 25.

Arkitektur, grønne projekter og byplaner
Foredrag ved Sonja Stockmarr fra Henning Larsen Architects tirsdag den 16. oktober kl. 19.30 i Bibliotekssalonen i
Frederikssund.
Bæredygtig byudvikling varierer efter hvor i verden vi befinder os, I mellemøsten bør vi undgå solen og i Danmark vil vi
gerne bruge solen. Hvordan tegner vi byer og byrum der lever op til klima og dets forandringer. Hvordan imødekommer vi
de store nedbørsmængder, den hårde vind eller den for varme sol. Hvad gør vi for at mindre CO2 udslippet og derved gør
byerne mere bæredygtige. Henning Larsen har udviklet større og mindre byer, byudviklingsområder, byrum og pladser,
her bruger vi både lokal og international viden der derved hjælper os til at forstå kultur, miljø, historie og klima. Vi kan på
denne baggrund udvikle koncepter der understøtter kulturen og den historie, men samtidig møder fremtiden. Jeg vil vise
eksempler på by udvikling, og gå i dybden med tegnestuens hidtil største byplan i Riyadh i Saudi Arabien.
Sonja Stockmarr, Henning Larsen Architects A/S
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Sonja er specialiseret i at planlægge og designe masterplaner i stor skala. Hun fokuserer på at skabe stærke
identitetsskabende urbane miljøer, og hun har stor erfaring i at udvikle masterplanprojekter i forskellige kulturelle
kontekster. Udover sit arbejde som arkitekt har Sonja været tilknyttet som underviser ved Center for Byplanlægning på Det
Kgl. Danske Kunstakademi i København.
Foredraget er gratis, men man skal tilmelde sig på biblioteket på 4731 2525 bibliotekerne@frederikssund.dk.

2012 10 10 Efterårsferie med smag på Roskilde Museum
Roskilde Museum sætter fokus på madens kulturhistorie og dens betydning for områdets befolkning.
Efterårsferien på Roskilde Museum står i (smags)sansernes tegn, når museet sætter fokus på madens kulturhistorie, og
byder indenfor til mange lærerige, hyggelige og smagfulde aktiviteter i efterårsferien.
Museets besøgssteder i Roskilde, Lejre og Frederikssund vil formidle hver deres madhistoriske tema, der hver i sær giver
et spændende og lærerigt indblik i forskellige produktions- og forarbejdningsmetoder, madskikke og madens betydning for
egnens folk.
Så tag familie og venner i hånden og smag, lyt og føl dig til alt lige fra "Æblefest" med æbleaktiviteter for alle sanser i
Lützhøfts Købmandsgård til "Kartoffelferie" på Lejre Museum, hvor du lærer alt om den vidunderlige kartoffel. Prøv også
hvordan folk levede og spiste på en gård i 1800-tallet på Tadre Mølle eller steg fisk over bål på Museet Færgegården,
mens du lærer om fiskelivet i Roskilde Fjord.
Fra fjord til bord på Museet Færgegården
Den 16. - 19. oktober, kl. 11-15.
Brug alle dine sanser når Museet Færgegården går i fisk i efterårsferien. Få alt at vide om fiskene i Roskilde Fjord, når vi
steger fisk over bål, og kilder en fisk på maven.
Arrangementet er lavet i samarbejde med Frederikssund FritidsfiskerForening.
Der er gratis entré til arrangementet på Museet Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris.

2012 10 11 Gør visioner til virkelighed
Frederikssund Kommune præsenterer det nye forslag til affaldsplan for perioden 2013- 2024.
Affaldsplanen har den vision at vi gør affald til ressourcer i vores bevidsthed og handling.
Forestil dig at det bioaffald du afleverer i den grønne spand, ender med at bliver brugt som brændstof i skraldebilen der
henter dit affald.
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Hvis busser i Sverige kan køre på biogas, så må det også kunne lade sig gøre for skraldebilerne i Frederikssund. Det skal
i hvert fald undersøges, og det er et af initiativerne i affaldsplanen.
Danske borgere og virksomheder smider hvert år 13 millioner tons ting og
sager ud
som affald.
Samtidigt vokser presset på de ressourcer, som vi bruger til at producere ny
ting med nogle af dem er stille og roligt ved at slippe op eller er så knappe at de skal
udvindes
med stigende omkostninger for miljø og økonomi.
Vi genanvender og nyttiggør meget affald, og alligevel er der stadig meget
der kan
flyttes fra f.eks. forbrænding til genanvendelse.
I Vestforbrændings område viser undersøgelser at ca. 20% af affaldet der
brændes i
ovnene, er noget vi gerne vil genanvende. Måske er noget af det så godt at
andre kan
bruge det direkte.
Så derfor skal vi udvikle vores affaldssystem til at være endnu mere
effektivt,
brugervenligt og sammenhængende for at få bragt det genanvendelige
affald ind i
stofkredsløbet.
Det kan kun lade sig gøre i et samspil mellem kommunen, borgere og virksomheder. Der skal udveksles viden og ideer for
at de løsninger der skal findes bliver levedygtige.
For det er brugerne af ordningerne der først står med affaldet og med spørgsmålene: Hvad er hvad, og hvor skal det hvor
hen? Hvorfor skal vi sortere det fra? Der må da være en smartere måde at gøre det på!
Frederikssund Byråd har vedtaget et forlag til affaldsplan, som skal gøre det muligt at visionen affald = ressourcer bliver til
virkelighed.
Kom med dine spørgsmål og kommentarer til planforslaget frem til den 25. november 2012.
Se forslag til affaldsplan 2013 - 2024
2012 10 12 Direktør Jytte Therkildsen fratræder
Direktør Jytte Therkildsen har valgt at søge nye udfordringer og tiltræder den 1. december 2012 en stilling som direktør for
Social- og arbejdsmarkedsområdet i Tønder Kommune.
Jytte Therkildsen kom til Frederikssund Kommune fra en stilling som sundhedschef i Viborg Kommune den 1. januar 2009.
Jyttes ansvarsområde har været områderne Velfærd, Sundhed og Kultur, og ved den seneste organisationsændring blev
kulturområdet udskiftet med IKT.
Jytte Therkildsen er 55 år og bl.a. master of public health.
Der vil blive mulighed for at sige farvel til Jytte Therkildsen ved en afskedsreception. Tid og sted vil blive udmeldt.
2012 10 12 Styrket indsats for iværksættere
Sammen med otte andre kommuner styrker Frederikssund Kommune indsatsen og rådgivningen over for iværksættere.
Det sker ved etablering af et fælles iværksætterhus.
Iværksætterhuset er et tilbud til såvel nye iværksættere som etablerede virksomheder i de ni deltagende kommuner.
Med Iværksætterhuset samles kræfterne i en stor, faglig enhed, som erstatter det nuværende iværksættertilbud.
Målsætningen er at give iværksættere bedre betingelser for at få en god start og skabe vækst.
Iværksætterhuset får ingen fysisk adresse, men bliver organisatorisk en del af Væksthuset på Gribskovvej på Østerbro. I
stedet for at samle iværksætteraktiviteterne på én fysisk adresse, holdes de konkrete vejledningsaktiviteter, f.eks. start-upmøder og -kurser, rundt omkring i de ni involverede kommuner.
Samarbejdet mellem de ni kommuner og Væksthuset vil sikre synergi i erhvervsfremmesystemet ,og for den enkelte
iværksætter betyder samarbejdet at der fremover kun er én indgang til systemet.
Samtidig med at der etableres en stor, faglig enhed, lægges der vægt på den lokale synlighed. Iværksættere, og
virksomheder vil derfor også fremover kunne henvende sig lokalt, og i Frederikssund Kommune vil Frederikssund Erhverv
være et naturligt kontaktpunkt.
Der etableres en styregruppe for Iværksætterhuset med repræsentanter for de deltagende kommuner. Frederikssund
Kommunes repræsentant i styregruppen bliver direktør for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen.
Fakta om ivæksætterhuset
De deltagende kommuner er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og
Hørsholm.
Aftalen træder i kraft 1. januar 2013 og udløber den 31. december 2014.
Hver kommune betaler hvert år 6 kr. pr. indbygger til Iværksætterhuset. For Frederikssund Kommune svarer det til
270.000 kr.
Iværksætterhuset skal hvert år:

Gennemføre 400 vejledninger af iværksættere og nystartede virksomheder.

Afholde mindst 18 start-up-møder - to i hver kommune.

Afholde 4 start-up-kurser.

Henvise 80 procent af kunderne til relevante private rådgivere, offentlige aktører og andre erhvervsfremmetilbud.
2012 10 16 Nu planlægges Vinge - fremtidens by
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Programmet for Vinge er nu på plads. Sammen med Henning Larsen Architects og Effekt, har Frederikssund kommune
udarbejdet et program der udstikker de overordnet rammer for Vinge. På baggrund af visionerne og retningslinjerne i
programmet, vil rådgiverteamet tegne helhedsplanen for byen, og dermed konkretisere hvordan fremtidens by skal se ud.
Se pressemeddelelse - oktober 2012 om Vinge
Se Program - oktober 2012 for Vinge
Se illustration 1 for Vinge
Se illustration 2 for Vinge
Pressemeddelelse
Nu planlægges Vinge – fremtidens by
I dag offentliggør Frederikssund Kommune visionerne for den nye stationsby Vinge mellem Frederikssund og Ølstykke.
Visionerne bliver styrende for Vinges helhedsplan, som forventes klar i første halvdel af 2013.
Tegnestuerne Henning Larsen Architects og EFFEKT har, sammen med Frederikssund Kommune udformet visionerne og
en række uddybende beskrivelser af Vinges station, trafiksystem, byens grønne hjerte mm.som skal danne grundlag for
den helhedsplan, som arkitektteamet nu går i gang med at tegne. Teamet har tidligere deltaget i idekonkurrencen for den
nye by ”Vinge”, og blev i foråret udpeget som det team der sammen med Kommunen skal udarbejde helhedsplanen og
dermed føre Vinge frem til de første byggerier, som forventes påbegyndt i 2014.
Programmet bygger videre på og udbygger de tidligere ideoplæg med en række ideer, visioner og kreative ønsker som
svarer til byudviklingens kunst anno 2012.
Samtidig lægges der op til en planlægning, som tager højde for, at udviklingen af en hel by over mange år er nødt til at
rumme fleksibilitet, så byen kan udvikle og tilpasse sig fremtidens krav, ideer og udvikling.
Kommunens krav og forventninger til den nye by er bl.a.:

At byen aktiverer og forstærke de eksisterende naturkvaliteter og sikre, at natur og by bliver hinandens
forudsætninger.

At byen bygges op omkring et grønt hjerte, der indeholder de vigtigste byfunktioner, der samtidig kommer til at skabe
ramme for både færdsel, aktivitet og rekreation.

At byen tænkes med henblik på at løse fremtidens transportudfordringer og gøre det nemt at vælge sunde og

grønne løsninger. Byen bygges op om en ny S-togsstation, som binder byen sammen hen over banen og skal rumme
handel og andre byfunktioner som gør livet lettere for byens brugere.

At bæredygtige løsninger implementeres helt fra planlægning og projektering over byggefaserne til den senere drift
og daglige brug af byen. Vinge skal åbne mulighed for at teste og indbygge den nyeste viden og teknologi inden for
bæredygtighed
Frederikssund Kommune satser stort på projektet. De første 70 hektar jord i den kommende midtby er købt og
ambitionsniveauet er højt. Det er et projekt som hele kommunen kan være stolte af og begejstrede for.
Straks efter at programmet er vedtaget i byrådet, skal arkitektteamet med Henning Larsen Architects og EFFEKT i spidsen
løfte opgaven med at tegne den endelige helhedsplan, som forventes færdig i foråret 2013. Helhedsplanen skal fungere
som grundlag for det første byggeri, som Frederikssund Kommune forventer starter i 2014.
Vinge er Danmarks største byudviklingsområde. Vinge er den første stationsby i Fingerbyen i 40 år. Vinge er med 10.000
indbyggere og 4000 arbejdspladser en helstøbt by. Vinge er fremtidens by.
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Og med programmet , er Vinge for alvor på vej!
Yderligere oplysninger:
Ole Find Jensen, borgmester
Tlf. 47 35 10 00
John Schmidt Andersen
Mobil 40 93 06 22
Ejvind Mortensen, direktør
Mobil 23 63 50 89
2012 10 17 Budget 2013 er vedtaget
Byrådet vedtog budget 2013 den 10. oktober.
Der er nu publiceret en række budgetdokumenter, herunder en kort beskrivelse af indholdet i det vedtagne budget 2013.
2012 10 18 Græskarfest i Jægerspris
Igen i år holde Klub Højen og Klub Himmelblå i Jægerspris græskarfest for børn og deres familier.
Ved græskarfesten bliver Klub Højens område forvandlet til en (u)hyggelig festplads med forskellige aktiviteter; fx.
spøgelseshuset som man kan gå ind i - hvis man tør. Der vil også være flot ildshow, en kamparena og en sminkebod hvor
uhyggen kan få lov at sprede sig i ansigtet. I løbet af aftenen kåres og præmieres det flottest udskårne græskar, og barnet
med den bedste udklædning.
Det vil være muligt at købe knoglesuppe, indbagte fingre, juice, kaffe, te, kage og candyfloss.

Kom udklædt
Arangørerne håber at se mange flot udklædte børn i løbet af aftenen torsdag den 25. oktober. Arrangementet holdes fra kl.
18.00 til 21.00 hos Klub Højen, Møllevej 92 A i Jægerspris.
Arrangementet er blevet til i samarbejde mellem Klub Himmelblå og Klub Højen, og er en udløber af det gamle
Græskarfest-arrangement som siden sidst i 90'erne fandt sted ved Rejsestalden i Jægerspris. Sidste år var der ca. 400
besøgende, og arrangørerne håber på mindst lige så mange besøgende i år.

2012 10 18 Spil Dansk Dagen 2012
Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag. Over hele landet fejres den dansk producerede musik og det
danske musikliv, og som altid fejres dagen den sidste torsdag i oktober.
Frederikssund Bibliotekerne er med til at fejre Spil Dansk Dagen, og indbyder til små koncerter på alle fire
biblioteksafdelinger torsdag den 25. oktober. Her vil elever og lærere fra Frederikssund Musikskole optræde med
sang og musik.
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Program på bibliotekerne
Jægerspris Bibliotek kl. 15.30-16.00
Musikskolens violinlærer Xenia Savery underholder.
Slangerup Bibliotek kl. 16.00-16.45
Musikskolens kor: Pigekorene og T drops samt Spirekoret fra Slangerup synger danske sange og nogle af Musikskolens
unge klaverelever spiller dansk.
Ved Marianna Petterson og Gitte Grarup.
Frederikssund Bibliotek kl. 16.00-18.00
Blæserballade: Tværfløjte med guitar samt åben Blæserorkesterprøve med Hille Maike Wasel, Ian Price, Marika Andersen
og Jacob Sørensen.
Symfonikoncert med Kern Westerberg
Også Frederikssund Symfoniorkester giver koncert på Spil Dansk Dagen. Det sker når orkesteret giver koncert i
Præstegården på Kirkegade 7 i Frederikssund kl. 19.30.
Frederikssund Symfoniorkester består af gode amatører og professionelle musikere. Orkestret etablerede sig I 2010, og
har siden afholdt en række koncerter - ofte sammen med solister og kor forskellige steder i kommunen. Det dirigeres af Bo
Davidsen og Syssen Kappel.
Orkesteret er denne aften akkompagneret af Kern Westerberg på violin.
Han har bl.a. vundet Jacob Gade Violinkonkurrence, Unge Spiller Klassisk samt guld i Berlingske Tidendes Klassiske
Musikkonkurrence og DR2's "Spil For Livet", hvor han optrådte som solist med DR's Symfoniorkester.
Kern Westerberg har som solist optrådt ved utallige lejligheder gennem årene, og han har bl.a. optrådt som solist med DR
Radiounderholdningsorkester, DR Radiosymfoniorkester, Århus Symfoniorkester og Det Danske Ungdoms Ensemble
(DUEN).
Billetter til koncerten kan købes ved indgangen eller i Thinghøjs Boghandel på Gågaden i Frederikssund, og koster 100
kroner.
2012 10 18 Introduktion til Puljeguiden
Frederikssund Kommune inviterer til et arrangement med introduktion af Puljeguiden, der er et værktøj til fundraising. Ved
arrangementet bliver der mulighed for at få direkte hjælp og sparring om fundraising til konkrete projekter, hvor der kan
søges støtte i fonde og puljer uden for Frederikssund Kommune.
Er du medlem af en forening i Frederikssund Kommune, og har du en eller flere idéer til projekter hvor der er brug for at
søge om ekstern finansiering via fundraising, så er Puljeguiden noget for dig!
Arrangementet afholdes tirsdag den 27. november 2012 på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du vi se hele programmet kan du læse det her i invitationen. Ønsker du mere information om databasen og dens
muligheder, kan du læse mere om Puljeguiden.
2012 10 22 DR Romanprisen 2013
Frederikssund Bibliotekerne deltager i DR Romanprisen 2013, som er et nationalt samarbejde mellem DR,
Litteratursiden.dk og folkebibliotekerne.
I den anledning indbyder biblioteket interesserede læsere til at være med i en romanlæseklub, der fra 4. december 2012 til
og med maj 2013 mødes på Frederikssund Bibliotek i alt seks tirsdage fra kl. 16 til 18, og diskuterer de udvalgte romaner.
Romanerne udvælges af DR redaktionen i samarbejde med Litteratursiden.dk, og der vælges udelukkende nye
velskrevne, spændende, originale og debatskabende bøger.
Den første roman er Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden.
Biblioteket sørger selvfølgelig for at deltagerne kan låne de udvalgte romaner.
Læs og diskuter
Månedens roman vil blive læst og diskuteret i romanlæseklubber på biblioteker over hele landet, og naturligvis i DR's
programmer.
Læseklubberne spiller en helt central rolle i DR Romanprisen. Det er nemlig klubberne der bestemmer hvilke fire romaner
der skal i semifinalen.
Derudover får du som læseklubmedlem den ekstra fordel, at du kan melde dig som kandidat til finale-juryen der mødes i
DR Byen, og udvælger den endelige vinder af årets DR Romanpris.
Plads til ti deltagere
Hvis du er interesseret i at være med skal du melde dig hurtigst muligt, da der kun er plads til ti deltagere i denne helt
særlige romanlæseklub.
Yderligere oplysninger fås hos bibliotekar Lisanne Sørensen på 47 35 24 74 eller lsoer@frederikssund.dk.
Tilmelding til Biblioteket på 47 31 25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk senest 3. november 2012.
2012 10 22 Heksejagt og Halloween på biblioteket
Tør du gå rundt på Frederikssund Biblioteks gamle store loft til Halloween?
På det gamle, mørke og uhyggelige loft gemmer bibliotekets heks sig nemlig. Hun er ikke nem at finde blandt gamle
møbler, spindelvæv, gysende effekter og alle de andre mærkelige væsner på loftet, så der skal ledes og kigges godt efter.
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Jagten går hver halve time onsdag den 31. oktober på Frederikssund Hovedbibliotek i Jernbanegade 24 mellem kl. 17 og
20, og starter på børnebiblioteket på 2. sal.
Turen er ikke for sarte sjæle, men for børn mellem 6 og 12 år med gyserstærke nerver. Bange voksne skal vi nok passe
på imens turen går rundt oppe på det store og måske øde loft.
Foto: KEJE.
2012 10 26 Direktør går på pension
Frederikssund Kommunes direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, Palle Skov, går på pension med årets udgang.
Palle Skov har efter 22 år i først den tidligere Slangerup Kommune, og siden
kommunalreformen i 2007 Frederikssund Kommune, valgt at gå på pension.
Palle Skov er 67 år, og påbegyndte, efter en årrække i den private sektor, sin karriere som
offentligt ansat i 1974 i Grønland. Her startede han som bogholder og souschef på
Flyvepladsen Narsarsuaq, hvorefter han blev økonomichef og senere vicekommunaldirektør i
Narsaq Kommune. I 1984 fik han samme funktion i Nuuk Kommune.
I 1990 gik turen hjem til Danmark, hvor Palle Skov blev økonomichef i Slangerup Kommune. I
2003 blev Palle Skov kommunaldirektør i Slangerup, og fra denne position direktør i
Frederikssund Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007.
Som direktør i Frederikssund Kommune har Palle Skov bl.a. stået i spidsen for opbygningen
af den nydannede kommunes IT-infrastruktur, etablering af borgerservice, harmonisering og
kapacitetstilpasning af kommunens pasningsordninger og det meget ambitiøse udviklingsprojekt på folkeskoleområdet
"Folkeskolens Fornyelse Frederikssund". Blandt de sidste store opgaver, som Palle Skov har arbejdet med, er en helt ny
børne- og ungepolitik, som det er lykkedes at skabe et særdeles stort politisk engagement i udarbejdelsen af.
På trods af den fremtidige titel som pensionist, forventer Palle Skov, som har 3 børn og 8 børnebørn, ikke at komme til at
kede sig. Hans hustru gennem 45 år, Mimi, har nemlig udarbejdet en hemmelig liste over opgaver, der skal løses, og dertil
kommer, at Palle Skov overvejer at påbegynde en universitetsuddannelse.
Palle Skov stopper i Frederikssund Kommune med udgangen af 2012. Frederikssund Kommune står dermed over for
udskiftning på 2 af direktionens 4 pladser, idet direktør for Velfærd, Sundhed og IKT, Jytte Therkildsen den 1. december
2012 overgår til en tilsvarende direktørstilling i Tønder Kommune.
2012 10 31 International KOL-dag i Sillebroen
Onsdag den 21. november kan du få målt din lungefunktion og få et sundhedstjek, hvis du møder op ved Kvickly i
Sillebroen mellem kl. 11 og kl. 17.
Du kan også få målt dit kulilteniveau, få en snak om muligheder for rygestop, og i det hele taget blive klogere på hvordan
du kan opnå et sundere liv.
Det personale fra lungeafdelingen på Frederikssund Hospital og sundhedskonsulenter fra Frederikssund Kommune der
står for arrangementet.
Kend dine lunger
Den 21. november er det ikke alene frederikssundere, men danskere over hele landet, der kan få målt deres
lungefunktion. Dagens motto er Kend dine lunger, og det er især den kroniske lungesygdom KOL der er i fokus.
Omkring 400.000 mennesker i Danmark lider af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, også kaldet KOL eller rygerlunger, men
kun halvdelen ved at de har sygdommen.
KOL udvikler sig langsomt og mærkes ofte først, når op mod halvdelen af lungefunktionen er tabt.
- Når folk får åndenød og hoste, tror de ofte at det er på grund af dårlig kondi. Men er de rygere eller har været det, kan
det være KOL. Nogle kan også være ramt af arbejdsbetinget KOL, fordi de har arbejdet i et forurenet miljø mange timer
hver dag, forklarer Anne Brandt, direktør i Danmarks Lungeforening.
Hvis man ikke når at få målt sin lungefunktion på KOL-dagen, kan man henvende sig til sin læge og bede om en
lungefunktionstest.
2012 11 2

Ny gratis rådgivning på nettet
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Åben anonym rådgivning er et gratis tilbud til familier, børn og unge der bor i Frederikssund Kommune, og rådgivningen
har været tilgængelig telefonisk eller ved personligt fremmøde.
Nu er der så også åbnet op for at få anonym rådgivning via nettet.
Ved at oprette dig som bruger kan du søge råd og vejledning hos åben anonym rådgivnings personale, som svarer tilbage
via mail.
Netrådgivningen vil besvare din mail indenfor en uge, og din e-mailadresse vil ikke være synlig.
Rådgivningen er bemandet med uddannet personale, som yder rådgivning i forhold eksempelvis skilsmisse,
forældrekonflikter, børneopdragelse, misbrug, skole, kammerater mv.
Rådgivningen er anonym hvad enten du ringer, møder op personligt eller benytter den nye netrådgivning.
Hvis vi vurderer at du har brug for anden hjælp end den vi kan give dig, kan vi hjælpe dig med forslag til hvor du kan få
den rigtige hjælp.
Netrådgivningen er ikke beregnet på at give akut hjælp.
Læs mere om åben anonym rådgivning i Frederikssund Kommune.
2012 11 5

Musikteater for børn
Lørdag den 10. november klokken 11 opfører Musikteatret Undergrunden det velkendte eventyr Hans og Grete på Skibby
Bibliotek - og det er ikke en helt almindelig forestilling.
Operaens store symfoniorkester er erstattet af en båndoptager, og personerne er dukker der føres af oplevelsesværdige
sangere. Der er nemlig tale om operasangere som nok skal få sat både handling, dukker og sang i gang på en helt
eventyrlig måde.

Hans og Grete
Udgangspunktet for opførelsen af Hans og Grete er Humperdincks klassiker fra 1896, forkortet og nyoversat.
Operasangerne arbejder så intimt med deres stemmer, at dukkerne bliver troværdige - men også så stort, at operaens
magi bevares. Børnene oplever at man kan sidde i et teater og se med ørerne.
Forestillingen varer cirka tre kvarter, og er omhyggeligt tilpasset børn fra tre til ti år, men de voksne må også gerne kigge
med.
Forestillingen spilles også på Slangerup Bibliotek, men der er billetterne allerede revet væk, så det er om at få ringet på 47
31 25 25, og få bestilt en gratis billet eller to til Skibby Biblioteks forestilling.
2012 11 6

Overdragelse af renovationskørsel til M. Larsen A/S
Kommunens hidtidige renovationsvognmand John F. Hansen ApS er på grund af økonomiske vanskeligheder blevet
rekonstrueret, hvilket indebærer at virksomheden er blevet overdraget til M. Larsen Vognmandsfirma A/S.
M. Larsen overtager kørselskontrakterne på samme vilkår og til samme afregningspriser som hidtil.
Borgerne vil ikke komme til at mærke ændringer, fordi det er de samme skraldemænd og skraldebiler der fortsætter med
at køre og tømme.
Frederikssund Kommune har været glad for samarbejdet med Vognmand John F. Hansen.
Kommunen ser desuden frem til samarbejdet med M. Larsen A/S, der er et veletableret renovationsfirma, hvorfra vi
forventer at der vil blive leveret godt og solidt skraldemandsarbejde til gavn for kommunens borgere.

2012 11 6

Høring vedrørende ny Børne- og Ungepolitik
HØRINGSPERIODEN ER AFSLUTTET
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har udarbejdet en ny Børne- og Ungepolitik 2013-2017. Politikken samt
baggrundsdokument sendes i offentlig høring fra tirsdag d. 6. november 2012 til tirsdag d. 4. december 2012.
Høringssvar sendes elektronisk til epost@frederikssund.dk og skal være Frederikssund Kommune i hænde senest tirsdag
den 4. december 2012 kl. 12.
I høringssvaret skal indgå afsenders navn og adresse samt evt. organisation eller enhed.
Er der høringsparter, som ikke har mulighed for at fremsende høringssvar elektronisk, bedes disse sendt til:
Frederikssund Kommune
Opvækst og Uddannelse, DEU
Torvet 2
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3600 Frederikssund
2012 11 7

Tolleruphøj holder fernisering på kunstprojekt
- Nu er der fernisering, og alle kan komme og se vores arbejde. Sådan siger Xenia Michaelsen, der har været tovholder for
et udsmykningsprojekt, som har involveret Tolleruphøjs beboere og børn og pædagoger fra SFO på Ådalens Skole Syd.
Ferniseringen er onsdag den 21. november kl. 15.00-16.30 i caféen på Tolleruphøj, Roskildevej 160A i Frederikssund. Vi
serverer en forfriskning, som kan nydes til glade toner frembragt af Tolleruphøjs husorkester "Toldur". Alle er velkomne!
Solidaritet imellem generationerne
Kunstprojektet tog sin begyndelse i februar i år, da områdeleder Marianne Broby foreslog at omsorgscenterets hvide
vægge skulle udsmykkes.
- Da jeg overtog projektet, så jeg straks, at det ville være en rigtig god idé at inddrage børn i opgaven siger Xenia
Michaelsen, der udover at være deltidsansat social- og sundhedshjælper på Tolleruphøj også er uddannet
rumindretningsdesigner med eget firma.
Silvan i Frederikssund donerede 20 masonitplader til det gode formål. Børn og pædagoger fra SFO på Ådalens Skole Syd
sagde med stor entusiasme ja til at være med, og en dejlig forårsdag blev plejehjemmets stilhed brudt af børnenes glade
stemmer og aktivitet. Over en række eftermiddage udsmykkede 16 børn fra 1. og 2. klasse sammen med beboerne de 20
plader.
- Det er så hyggeligt, når børnene kommer, siger beboerne.
- Det er spændende at besøge plejehjemmet og gøre noget sammen med de ældre, siger børnene.
- Det er en super god idé, siger pædagogerne. Der er mange børn, der sjældent eller aldrig møder ældre mennesker.
Ligesom Matisse
- Det var imponerende at opleve, at børnene så gerne ville hjælpe med at udsmykke plejehjemmet. De viste stor interesse,
nysgerrighed og glæde, siger Xenia. Det var en stor fornøjelse, men også et stort arbejde at dekorere de 20 plader. Vi
prøvede forskellige teknikker og materialer. Vi tegnede blomster, fugle og insekter, og vi klippede figurer ligesom den
franske kunstner Henri Matisse.
Xenia har haft hjælp til projektet af Lene, der er social- og sundhedsassistent på Tolleruphøj og Bente, der er pædagog i
SFO på Ådalens Skole Syd.

Foto: Xenia Michaelsen
2012 11 9

Frederikssund Musikskole klar med sæsonens første koncerter
Så er Frederikssund Musikskole klar med sæsonens første arrangementer på Elværket, Ved Kirken 6, 3600
Frederikssund.
Tirsdag den 13. november 2012 kl. 19.00
Koncert med Musikskolens 4-strings ensemble, FM-strygerorkester samt forskellige solister på bl.a. guitar, klaver, violin og
cello.
Onsdag den 14. november 2012 kl. 19.00
BANDNIGHT - En aften med nogle af Musikskolens bands samt det fantastiske FM Big Band spiller så det swinger i det
gamle Elværk.
Alle er velkomne til begge koncerter, hvor der er fri entré.
Musikskolen Støtteforening sælger forfriskninger til yderst favorable priser.
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Foto arnason.dk
2012 11 12 CLARAS KRIG - for unge og voksne
Mandag den 19. november fra kl. 19.30 til 21.00 præsenterer Teatret Møllen og Frederikssund Børneteater forestillingen
CLARAS KRIG i Kulturhuset Elværket.
Claras Krig er historien om 15-årige Clara, hendes to år yngre søster, og hendes mor og far, der under nazisternes
jødeforfølgelser måtte skjule sig i en krybekælder. Clara fører dagbog i de to år hun tilbringer der.
Det handler om en ung piges enestående kamp for at overleve, og samtidig historien om en redningsmand der både
overrasker og overraskes af virkeligheden. En stærk historie fra det virkelige liv - der kan underholde, forbavse og give stof
til eftertanke.
Forestillingen blev Reumertnomineret i 2012.
Billetter kan bestilles på Frederikssund Børneteaters hjemmeside, og prisen er 40 kroner plus gebyr.
Efter forestillingen vil der være mulighed for at nyde en forfriskning.

Om Teatret Møllen
Møllen er egnsteater i Haderslev Kommune og Sønderjylland. Teatret spiller forestillinger for børn og voksne stationært på
Teatret Møllen og på turné i hele landet.
Møllens historier er forskellige, men forestillingerne har klare lighedstræk. Gennem tiden har Møllen skabt sin egen form,
hvor publikumskontakten står i centrum, for at fortællingen på scenen kan finde sted.
Læs mere om Teatret Møllen på teatretmoellen.dk.
Foto: Søren Godtkjær.
2012 11 13 Ny keramik i dialog med J.F. Willumsen
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Udstillingsperiode: 17. november 2012 til 17. februar 2013
J.F. Willumsens Museum står på den anden ende. Fem samtidskunstnere er rykket ind på museet og har fyldt salene med
store krukker, farverige relieffer og mandshøje keramiske søjler - helt nye værker, der sprudler af fantasi, nysgerrighed og
glæde.
De fem kunstners værker udstilles i samspil med dele af Willumsens keramiske produktion og unikaporcelæn fra
Verdensudstillingen i Paris i 1900, produceret under Willumsens ledelse på Bing & Grøndahl.

I udstillingen, der åbner lørdag den 17. november, går kunstnerne Jens Bohr, Annette Brix, Tine Hecht-Pedersen, Toni
Larsen og Knud Odde i dialog med J.F. Willumsens keramiske produktion.
Forud for udstillingen er gået et tre måneder langt ophold på Statens Værksteder for Kunst, Gammel Dok på
Christianshavn, hvor de fem kunstnere har undersøgt Willumsens keramiske arbejder igennem skabelsen af egne, nye
værker.
Willumsens skitser, dagbogsoptegnelser, redskaber og ikke mindst hans færdige arbejder er blevet studeret. Kunstnerne
har taget udgangspunkt i et eller flere elementer af Willumsens keramiske praksis, enten formelt eller indholdsmæssigt lige som de har udvekslet idéer og tanker indbyrdes.
Denne proces har resulteret i en række spændende, men meget forskellige keramiske værker, som i samspil med
Willumsens keramik bliver vist på udstillingen.
Willumsen er anerkendt som en radikal fornyer af kunstnerkeramikken og porcelænet i Danmark. Foruden at være den
første herhjemme, som brændte stentøj, arbejdede han også i forskellige materialer som brændt ler med farvede glasurer,
fajance, chamotte og porcelæn.
Hans originalitet og evne til at skabe fornyelse blev hurtigt bemærket, og i 1897 blev han udnævnt til kunstnerisk leder af
Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik. Den store anerkendelse, som fabrikken høstede på Verdensudstillingen i Paris i 1900,
var i høj grad Willumsens fortjeneste.

I dag er det derfor svært for kunstnere, der vil arbejde med keramik, at komme uden om arven fra Willumsen. De
kunstnere, der udstiller på Ny keramik i dialog med J. F. Willumsen, er som Willumsen uddannede inden for andre
kunstneriske felter end det keramiske.
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De har fulgt i Willumsens fodspor for at se, hvad de i dag kan få ud af mødet med de krævende keramiske processer. Ud
af dette er kommet en række værker, der på en original måde udtrykker, hvordan samtidens kunstnere - mere end
nogensinde før - dyrker kunstnerkeramikken og i dette arbejde stadig inspireres af Willumsen.
Til udstillingen har museet indlånt to enestående keramiske værker af Willumsen fra Designmuseum Danmark og
porcelæn fra Verdensudstillingen i Paris i 1900 fra Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus. De fleste af værkerne har
ikke tidligere har været udstillet på museet.
Udstillingen kan ses på J.F. Willumsens Museum frem til 17. februar 2013, se åbningstider på J.F. Willumsen Museets
hjemmeside. Herefter vises den på Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus i Middelfart.
2012 11 14 Brug et par hyggelige timer til "åbent hus" om den digitale kommune
Vil du vide hvad det betyder for dig at det offentlige bliver mere digitalt?
Vil du blive fortrolig med internettet og offentlige selvbetjeningsløsninger?
Så kom til et par hyggelige timer på et af kommunens biblioteker.
Personale fra Borgerservice og Biblioteket er klar til at svare på spørgsmål og hjælpe dig i gang.
Hvorfor digitaliserer vi, og hvad betyder det for dig?
På "åbent hus" vil vi blandt andet besvare spørgsmålene: Hvorfor dropper kommunen papirer og blanketter? Hvad betyder
det for dig som borger? Hvordan kommer du i gang med at betjene dig selv på nettet?
Målet er at du efter disse timer vil have mod på at betjene dig selv digitalt på borger.dk og Frederikssund Kommunes
hjemmeside.
Når du betjener dig selv, kan du nemlig gøre det lige når det passer dig. Vi kan til gengæld bruge færre penge på
administration, og flere penge på service.
Tid og sted
Der er åbent hus
Mandag den 19. november kl. 15 - 17 på Slangerup Lokalbibliotek
Kongensgade 18, 3550 Slangerup
slangebib@frederikssund.dk
Tirsdag den 20. november kl. 14 - 16 på Frederikssund Bibliotek
Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund
bibliotekerne@frederikssund.dk
Onsdag den 21. november kl. 10 - 12 på Jægerspris Lokalbibliotek
Møllevej 25, 3630 Jægerspris
jaegbib@frederikssund.dk
Torsdag den 22. november kl. 15 - 17 på Skibby Lokalbibliotek
Nyvej 7 C, 4050 Skibby
skibbib@frederikssund.dk
Fredag den 23. november kl. 12 - 14 på Frederikssund Bibliotek
Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund
bibliotekerne@frederikssund.dk
Tilmelding er Ikke nødvendig - mød bare op!

2012 11 15 Julemarked lørdag den 24. november 2012 på AKUcenter Ejegod
Ejegod byder igen i år på masser af juleri, hygge, fine julekreationer som f.eks. juledekorationer, adventskranse, julegodter
mv.
Så gå ikke glip af en oplagt chance for at komme i julestemning. Der vil både være musik, salg af juleglögg og
æbleskiver, kunstauktion og meget mere.
Invitation til julemarked
2012 11 28 Fundraising aften for Frederikssunds foreningsaktive
Mere end 30 foreningsaktive deltog den 27. november 2012 i en aften med fundraising på dagsordenen i Byrådssalen i
Frederikssund.

15

De foreningsaktive var kommet for at lære at søge fondsmidler til en god ide. Aftenen bød på en generel introduktion til
fundraising samt til Puljeguiden - et værktøj som med fordel kan anvendes ved fondsansøgninger.
De mange fremmødte fik en præsentation af hvordan de kan få adgang til Puljeguiden, hvordan Puljeguiden er opbygget
samt en introduktion til hvordan den kan anvendes i alle faser af et fundraising projekt.
Efter den generelle introduktion var der fem foreninger, der havde tilmeldt sig projektsparring, hvor de ti repræsentanter fra
foreningerne hver især havde medbragt en projektide, som de fik individuel sparring på.
De fik endvidere bud på fonde, der kunne bruges til de konkrete projekter. Det gav anledninger til en spændende
idéudvikling.
Endelig blev der udvekslet gode råd også på tværs af foreningerne.

Aftenen blev arrangeret af Heidi Normann Jakobsen og Annie Bekke Kjær fra Udvikling, en enhed under
Byrådssekretariatet i Frederikssund Kommune.
Kommunen gentager succesen
Gik din forening glip af aftenens begivenhed, så fortvivl ikke. Frederikssund Kommune gentager succesen:
- Vi ønsker fortsat at hjælpe foreninger og ansatte med at bruge Puljeguiden og søge fondsmidler. Vi vil derfor gentage
arrangementet en gang til foråret, så endnu flere får mulighed for at komme videre med at søge fondsmidler til en god ide,
siger Annie Bekke Kjær, leder af Udvikling.
Om Puljeguiden
Puljeguiden blev anskaffet af Frederikssund Kommune 1. januar 2012. Puljeguiden er et værktøj som indeholder en
komplet database med alle relevante fonde og puljer, der kan søges med henblik på at opnå støtte til projekter.
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Derudover består Puljeguiden af en vejledningsdel, som giver systematisk hjælp til alle trin i et fundraising projekt.
Læs mere www.frederikssund.dk/puljeguide
Puljeguiden kan benyttes af både foreninger og ansatte i Frederikssund Kommune.
2012 11 28 Ansøgning til Kulturpuljen i 2013
Alle borgere og foreninger i kommunen kan søge om tilskud til gennemførelse af alment tilgængelige kulturelle
arrangementer i Frederikssund Kommune.
Derudover kan foreninger der er hjemmehørende i Frederikssund Kommune, søge om deltagelse i større udenbys
kulturelle arrangementer.
Fristerne for ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen i 2013 er:
10. januar
10. april
10. august
10. oktober
Ansøgningerne behandles på Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets møder i februar, maj, september og november 2013.
Læs mere om Kulturpuljen.
2012 11 30 Sillebro Å genslynges
Frederikssund kommune har søndag d. 2 december 2012, en guidet tur gennem Sillebro Ådal.
Her vil udvalgsformand Morten Skovgaard fortælle om ådalsprojektet.
Ådalsprojektet er et samarbejde mellem kommunen og Frederikssund Forsyning. Her vil Sillebro Å blive genslynget, og
der bliver etableret bassiner og søer. Der etableres flere stier og udsigten i området bliver bedre.
Mødetidspunkt kl. 11.00 bag Park Bio.

2012 12 3

Julelys og sne fandt vej i weekenden
"I sne står urt og busk i skjul, det er så koldt derude". Sådan lyder de første linjer i
B. S Ingemanns sang fra 1831. Og det passede næsten lørdag, da juletræet blev
tændt på Gågaden i Frederikssund, og i hvert fald da turen var kommet
til Juletræet i Jægerspris søndag.
Alle forudsætninger for at komme i den rette julestemning var dermed på plads.
Fejret på Gågaden i år
Ud over snedækkede gader og stræder, som i sig selv er lidt af et særsyn så
tidligt på vinteren, så var eventen med at tænde juletræet i Frederikssund i år
også flyttet fra Torvet til Vandkunsten i Gågaden.
Det skyldes, at det i år er 20 år siden Gågaden blev færdig som rigtig gågade med
flisebelægning, bænke, kunst osv. Den blev officielt indviet den 27.
november 1992, selv om det allerede da faktisk var otte år siden Jernbanegade,
som gaden retteligt hedder, blev lukket for biltrafik, og gjort til gågade. Det skete
den 1. maj 1984.
Flytningen af begivenheden havde dog ingen effekt på fremmødet, der var lige så
flot som det plejer at være. Så der var trængsel og alarm i Gågaden, til tonerne af
musik fremført af Musikskolen og FOF's seniormusikgruppe.
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Musikskolen og aftenskolen FOF's seniormusikgruppe underholdt, og alle sang med i fælles kor ved Vandkunsten lørdag.
Det lokale handelsliv skal støttes
Traditionen med borgmestertale var der dog ikke pillet ved. I sin tale kom borgmester Ole Find Jensen (A) blandt andet ind
på finanskrisen, og den afmatning som også Frederikssunds handelsgade har oplevet.
- Pengene bliver lidt længere i borgernes lommer, og så har åbningen af Sillebroen naturligvis også gjort det lidt sværere
for de handlende i Gågaden, sagde Ole Find Jensen blandt andet.
Derfor opfordrede han også til at borgerne handler lokalt, for at støtte deres lokale forretninger, og fortalte samtidig at der
er forskellige initiativer på vej til støtte for de lokale forretninger.
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Der var flot fremmøde af både børn og voksne på Gågaden i Frederikssund.
Slik og godter til børnene
Søndag blev juletræet foran Kulturhuset Rejsestalden tændt i Jægerspris.

Pladsen foran Kulturhuset Rejsestalden var pakke til sidste plads med forventningsfulde børn og voksne.
Også her var der tæt pakket af børn og voksne, der blev underholdt dels af børnekoret fra Slotsparkens Friskole, dels af
skuespillere fra Jægerspris Amatør Scene, der optrådte med numre fra deres forestilling "Dyrene i Hakkebakkeskoven",
inden Valter Simonsen talte ned sammen med alle de fremmødte, og træet blev tændt.

Børn fra Slotsparkens Friskole underholdt også på scenen foran Kulturhuset Rejsestalden - selvfølgelig med nissehuer på.
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Mikael Rasmussen fra Jægerspris Amatør Scene (JAS) gav den som Mikkel Ræv foran et begejstret publikum.
Inden underholdningen på scenen foran Kulturhuset var der Dannermarked i den nye friskoles lokaler i den gamle
Slotskro, og det var også her alle børn efter træet var tændt, kunne få en godte pose, der var betalt af det nye
erhvervsnetværk i Jægerspris.

Valter Simonsen tæller ned sammen med alle de fremmødte, og træet bliver tændt.
Foto: KEJE.
2012 12 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projekt FART i plejeboligerne
Frivillige - Aktiviteter - Rehabilitering - Træning. Det er nøgleordene i et nyt projekt, der kører fra november 2012 til
december 2014.
Projektet vil også fokusere på tværfagligt samarbejde og hensigtsmæssig udnyttelse af de fysiske rammer.
Omdrejningspunkterne er beboere, frivillige og medarbejdere i kommunens plejeboliger.
Følgende skal være opnået, når projektet er gennemført i sin helhed:
Der er tilknyttet frivillige til alle centrene
Der er ansat /aktivitets- og træningsfaglige medarbejdere
Der er gennemført kompetenceudvikling af medarbejderne i plejeboligerne
Aktiviteter og træning er udviklet og fagligt kvalificeret
De fysiske rammer er tilpasset med fokus på aktiviteter, træning og hverdagsrehabilitering
Organisationen er tilpasset med fokus på tværfaglighed og hverdagsrehabilitering
I midten af december bliver der opslået fire stillinger, som skal besættes med ergo- eller fysioterapeuter. Dermed
forventes punkt 2 at være opfyldt pr. 1. marts 2013.
Der er nedsat en projektgruppe, som skal sikre at projektet holder kursen. Gruppen skal blandt andet samarbejde med
lokale projektgrupper på de fem omsorgscentre.
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Projektgruppen. Fra venstre centersygeplejerskerne Majse Laursen og Berit Sandstrøm, social- og sundhedsassistent
Tina Tahisen, ergoterapeut Chanette Østergaard, social- og sundhedsassistent Pia Madsbøl, udviklingskonsulent og
projektleder Birgitte Geneser.
Projektet er et led i realiseringen af Handleplan for Ældre 2011 - 2015 og den overordnede vision: "Et aktivt og sundt
(ældre)liv med muligheder og ansvar".
Læs også projektbeskrivelsen.
Foto: kaars
2012 12 3

Julekoncert med Fjordkoret
Onsdag den 12. december holder Fjorkoret julekoncert med fri entré i Kulturhuset Elværket kl. 19.30.
Ved koncerten synger tenoren Thomas Præstegaard, der er uddannet ved Opera Akademiet på Det kgl. Teater, og som
solist fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har optrådt på flere operascener både i Danmark og i udlandet, og
har tidligere været solist i Frederikssund ved Fjordkorets jubilæumskoncert i 2011 med Carl Nielsens "Fynsk Forår".
Thomas Præstegaard synger sammen med koret musik af den argentinske komponist Ariel Ramirez: "Navidad Nuestra".
Her berettes hele historien fra bebudelsen til flugten til Ægypten. I dette værk medvirker også et band, som består af
Johannes Olesen på klaver, Kjeld Paulsen på guitar og Kristoffer Kisling på slagtøj.
Derudover vil Thomas Præstegård synge engelske julesange, og koret synger julesalmer.
Publikum får også lejlighed til at synge med på de kendte julesalmer
Det hele dirigeres af Bo Davidsen.

2012 12 4

Kommunen indgår nye aftaler om madservice
Fra den 12. januar 2013 vil borgere, der er visiteret til madservice, få leveret portionsanrettet kølemad en gang om ugen.
Hidtil har den daglige leverance bestået af kølemad, der bliver varmet op på vejen ud til borgerne.
Den nye ordning giver større fleksibilitet for borgerne både i forhold til, at de ikke behøver at være hjemme hver dag, når
maden kommer, og i forhold til at de kan spise på selvvalgte tidspunkter.
Kølemaden bliver leveret på en fast ugedag og kan opvarmes i mikroovn.
Der er mulighed for at vælge imellem flere forskellige retter fra menuplaner, der afspejler årstiderne. Det er også muligt at
tilkøbe forskellige produkter som fx madpakke eller mellemmåltider til markedspriser.
Kommunen har indgået aftale med Det Danske Madhus og MAD til hver DAG om at levere kølemad, og borgere, der
aktuelt er i madordningen, har fået brev om, at de skal vælge en af de to leverandører.
Beslutningen om at overgå fra varmholdig mad til kølemad blev truffet i oktober 2011 som et led i budgetaftalen.
Modtagere af madservice og deres pårørende, der har spørgsmål til den nye ordning, er velkomne til at kontakte
Visitationen mellem kl. 9 og 12 på 47 35 19 32 eller på aeldre@frederikssund.dk.

2012 12 4

Bekendtgørelse af lokalplanforslag for produktionsskolen i Skibby
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Byrådet har offentliggjort et forslag til lokalplan, der har til formål at ændre anvendelsesmulighederne for
produktionsskolen i Skibby, så der åbnes mulighed for, at skolens festsal også kan anvendes til offentlige og private kulturog musikarangementer.
Lokalplanen fastlægger rammerne for, under hvilke forudsætninger arrangementerne kan afholdes, herunder sikring af et
tilfredsstillende lydniveau i forhold til naboejendommene.
Forslaget er fremlagt til høring fra den 4. december 2012 til den 4. februar 2013.
Se forslag til lokalplan nr. 053
Se den digitale annoncering
2012 12 5

Julekoncerter med Musikskolen
Onsdag den 12. december 2012 kl. 19.00 indbyder Musikskolen til årets
smukkeste Luciaoptog, når skolens Pigekor og teenagekoret T drops bærer
levende lys gennem Islebjerg kirke, og synger julesalmer og julekanons.
Ved kirkekoncerten kan desuden høres Musikskolens kammertrio Clakrini og
guitar-, klarinet-, tværfløjte- og blokfløjtesammenspil. Til sidst i koncerten
opføres Jan Sommers arrangementer af to julesange for T drops og lille
kammerorkester.
Lørdag den 15. december kl. 15.00 er der koncert på Ådalens Skole,
afd. nord med Musikskolens store orkestre: FM Strygeorkesteret, de to
slagtøjsorkestre Percussion All Stars og Percussionation, Juniorblæserne,
Blæserorkesteret og FM Big Band, så her er der garanti for julestemning!
Der er salg af julelækkerier ved Musikskolens Støtteforening.
Der er gratis adgang ved begge koncerter.

2012 12 11 Frederikssund Svømmehal er lukket i julen
Frederikssund Svømmehal er lukket fra onsdag den 19. december 2012 til og med den 1. januar 2013.
Årsagen til den forlængede julelukning er udskiftning af varmeveksler og varmtvandsbeholdere.
2012 12 12 Første spadestik til ny afdeling på Falkenborgskolen
Tirsdag den 11. december kunne formand for Opvækst- og uddannelsesudvalget, Jesper
Henriksen (A), tager første spadestik til byggeriet af Falkenborgskolens sidste etape, der skal
huse skolens 4.- 6. klasser, der aktuelt har til huse i barakker på skolens sportsplads..
De nye bygninger er sidste led i en gennemgribende renovering af Falkenborgskolen til 68
millioner kroner, der blandt andet også har tilført skolen en ny Multihal.
PCB skyld i nybyggeri
Egentlig skulle skolen slet ikke have haft et nyt mellemtrin, men have haft renoveret de
eksisterende bygninger. Men under renoveringen af skolen, og nedrivning af den gamle
Ungdomsskole, blev der konstateret forurening med det sundhedsskadelige stof PCB i bygning
E og F.
PCB kan optages i kroppen ved indtagelse, gennem indånding og via kontakt. Såfremt der i
luften er en større koncentration end 3000 ng/m3 skal der gribes ind. Kommunen fik derfor foretaget flere målinger, hvoraf
nogle viste koncentrationer under grænseværdien andre viste koncentrationer over grænseværdien.
Da PCB er næsten umuligt at rense ud af en bygning, besluttede et enigt byråd i august 2011, at de to bygninger skulle
rives ned, for i stedet at opfører en helt ny bygning til skolens mellemtrin. Den bliver i to etager på i alt 2.300 kvm., og
kommer til at koste 40,9 millioner kroner inklusive nedrivning af de gamle bygninger.
En moderne skole
Både politikere og skolefolk glæder sig da også til byggeriet er overstået, og de nye bygninger kan tages i brug. Til den tid
har skolens 4.- 6. klasser boet i pavilloner i to et halvt år.
Når bygningen er klar bliver der til gengæld tale om et topmoderne skolebyggeri, der ud over klasselokaler også kommer
til at rumme skolens faglokaler til Natur & teknik, Sløjd, Billedkunst, Håndarbejde og skolebibliotek.
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Miljørigtig energiforsyning er der også tænkt på. Den nye bygning får nemlig 65 kvm. solfangere på taget, der vil kunne
producere mellem 6.200 og 6.800 kwh strøm om året, hvilket giver skolen en besparelse på elforbruget i størrelsesorden
12.000,- kroner.
Byggeriet forventes afsluttet så lokalerne kan tages i brug om godt et år. Elever og lærere skulle gerne kunne flytte ind i
januar 2014 når de kommer tilbage fra juleferie.





Formand for Opvækst- og uddannelsesudvalget, Jesper Henriksen (A), tager det første spadestik til den nye bygning på
Falkenborgskolen.
Tegninger af skolen
Du kan hente de aktuelle tegninger af det nye byggeri via følgende links:
Facadetegninger
Plantegning, stueetage
Plantegning, første sal
Foto: KEJE

2012 12 12 Da 12 blev til 13
Onsdag den 12.12.12 var sidste chance for et blive gift på en "magisk" dato. Det havde 12 brudepar på forhånd planlagt at
blive, så fra kl. 9.00 og frem havde borgmester Ole Find Jensen (A) en vielse hver halve time dagen igennem.
Det endte imidlertid med et bryllup mere på Frederikssund Rådhus, end borgmesteren oprindelig havde planlagt.
Klokken 13 henvendte Julie Aagaard sig nemlig på borgmesterkontoret, og spurgte om hun kunne blive gift med sin
udkårne, Gert Fuglsang, i dag - og det fik hun borgmesterens ja til.

Borgmester Ole Find Jensen (A) forretter dagens 13. vielse.
Nu skulle det være
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Egentlig var brylluppet ikke nogen pludselig indskydelse, selv om det altså kom til at gå lidt stærkt.
- Vi har talt om det et stykke tid, fortæller Gert Fuglsang, efter vielsen. Og da vi har et vennepar der skal vies på
Københavns Rådhus lidt senere på dagen, og man derinde bare kan møde op i dag, så tænkte vi, at det kan man nok
også i Frederikssund, hvor vi begge to kommer fra oprindeligt.
Helt så nemt var det dog ikke i Frederikssund, men det lykkedes altså alligevel klokken 13, at snige sig ind som brudepar
nummer 13.

Brudeparret, Julie Aagaard og Gert Fuglsang, kysser hinanden efter vielsen.
Bryllup i dag - fest senere
Med til brylluppet var derfor også kun den nærmeste familie.
- Der går jo nok lige et par uger, inden alle vennerne og familien har fået nyheden, siger Julie Aagaard.
- Men så skal vi da også have lidt festivitas, supplerer Gert Fuglsang.

Med til brylluppet var blandt andre brudeparrets søn, Storm Aagaard-Fuglsang, på halvandet år. Han er her sammen
med gommens far, Jens Fuglsang.
Foto: KEJE.
2012 12 12 Aflysning af lokalplan nr. 36 for Vindmøllepark ved Kyndby
Jægerspris Kommune vedtog i 1987 Lokalplan nr. 36 for Vindmøllepark ved Kyndby. Lokalplanen omhandler et område i
landzone omkring Jungedalsvej mellem Kyndby og Kyndby Huse. Langs Jungedalsvej har der frem til 2011 været opstillet
21 vindmøller med en maksimal totalhøjde på 42 m, som nu er fjernet, og området er reetableret som landbrugsjord.
Lokalplanen er ikke længere aktuel, da det konkrete vindmølleprojekt med den foreskrevne placering og højde på møllerne
ikke svarer til nutidens behov.
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Frederikssund Kommune ønsker derfor at ophæve lokalplanen.
Med ophævelse af lokalplanen vil det ikke længere være muligt at etablere vindmøller i området og arealet er derefter
almindelig landbrugsjord i landzone.
Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på udvalgets møde d. 5. december 2012 at aflyse lokalplanen.
Se den aflyste lokalplan nr. 36 for vindmøller ved Kyndby
Se den digitale annonce
2012 12 13 Solbakkeskolen sejrede i styrkeprøve
7. a og 7. b fra Solbakkeskolen i Jægerspris har deltaget i Nordisk Skoleidræts konkurrence "Styrkeprøven", og har vundet
både 1. og 2. pladsen i deres aldersklasse. Præmien består, ud over æren, i henholdsvis 5.000 og 2.000 kroner til
klassekasserne. Der skal bruges til klassernes lejrskole næste år.
Konkurrencen er for 7. og 8. klasser i Norden, og de har i Styrkeprøven konkurrereret mod hinanden i otte forskellige
fysiske øvelser - uden at forlade deres egen skole. Konkurrencen er nemlig foregået via websitet nordicschoolsport.com,
hvor klasserne har indrapporteret deres resultater, og på den måde har 8. klasser fra både Danmark, Grønland, Island,
Færøerne, Finland, Norge og Sverige kunne konkurrere mod hinanden uden at mødes.
Alle elever med
I Styrkeprøven er klasserne blevet målt på elevernes samlede gennemsnit - og altså den fælles indsats. Det betyder at alle
elever i klassen har skullet deltage.
På Solbakkeskolen har de derfor indledt alle idrætstimer i to måneder med Styrkeprøven, hvor eleverne arbejdede hårdt
på at forbedre deres resultater. Og det bar altså frugt.
De otte øvelser er armstrækninger, mavebøjninger, rygstrækninger, sjipning, balance, løb, hænge i ribbe og steptest.
Du kan læse mere om konkurrencen, og se de otte øvelser, på konkurrencens website.
2012 12 14 Tænd op i brændeovnen på en ny måde
Vidste du at du kan fjerne helt op til 80 pct. af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder
op i toppen af brændet? En ny måling fra Miljøstyrelsen viser, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder
rigtigt op i toppen af brændet.
Hvis du samler en gruppe af naboer, venner og kolleger, kan du få besøg af en skorstensfejermester, som viser hvordan
man tænder rigtigt op. Bestil et gratis besøg af en skorstensfejermester på fyrfornuftigt.dk
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Læs mere om Renere Røg fra Brændeovne.
2012 12 17 Høring vedr. ny budgetmodel på specialundervisningsområdet
Opvækst- og Uddannelsesudvalget sender forslag om ny budgetmodel på specialundervisningsområdet i høring.
Høringen starter tirsdag d. 18. december 2012 og slutter torsdag d. 24. januar 2013.
Formålet med budgetmodellen er at understøtte en udvikling, hvor flere elever inkuderes i almenskolen.
Høringssvar sendes til skole@frederikssund.dk senest 24. januar 2013 kl. 12.
Høringsmateriale:
Høringsbrev og principperne bag ny budgetmodel på specialundervisningsområdet
Plan for implementering af ny budgetmodel
2012 12 18 Vinderne af årets skolestartskampagne 2012




”Pas på de små i trafikken”
Frederikssund Kommune har udloddet to præmier á 1000,- kr. til vinderne af kampagnen.
Der er trukket lod mellem de indsendte opgavehæfter med de rigtige besvarelser.
Vinderne af årets skolestartskampagne får tilsendt en check på 1000,- kr. til klassekassen samt et diplom.
Vinderne blev:
Lindegårdskolen, Klasse 0. A
Græse Bakkebyskolen, Klasse 0. D
Kommunen og den landsdækkende kampagne ”Pas på de små i trafikken”, klæder børn og voksne på til opgaven, og
sikrer at skolebørnene ikke kommer til skade i trafikken.
Bag kampagnen står Rådet for Sikker Trafik, kommunerne i Danmark og TrygFonden.
Spørgsmål og kommentarer vedrørende kampagnen rettes til: vejtrafikogaffald@frederikssund.dk

2012 12 20 Frederikssund henter ny direktør i Økonomi- og Indenrigsministeriet
Signe Bohm, som i dag er kontorchef i Center for offentlig fornyelse og
velfærdspolitik i Økonomi- og Indenrigsministeriet, bliver ny direktør for Velfærd,
Sundhed og IKT i Frederikssund Kommune.
Signe Bohm er 35 år, uddannet cand. scient. adm. fra Roskilde Universitet, og har
en HD i organisation og ledelse. Hun har kommunal erfaring fra Høje-Taastrup
Kommune, hvor hun har været faglig leder af analyseafdelingen.
Siden 2008 har hun været ansat i staten, først som kontorchef i Finansministeriet og
indtil i dag som kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor hun bl.a. har
været ansvarlig for ministeriets arbejde med modernisering af den offentlige sektor.
Desuden fungerer hun som censor i statskundskab ved Københavns Universitet.
Signe Bohm blev foretrukket blandt et felt på 41 meget kompetente ansøgere, og
kommunaldirektør Ole Jacobsen er særdeles tilfreds med forløbet og resultatet:
- Det er meget tilfredsstillende, at Frederikssund Kommune er i stand til at tiltrække
et så kompetent ansøgerfelt. Jeg er overbevist om, at Signe Bohm vil være i stand til
at forny området, samtidig med, at de senere års positive udvikling fastholdes, og
glæder mig meget til samarbejdet, siger Ole Jacobsen.
Om beslutningen om at søge tilbage til den kommunale sektor efter 5 år i Finansministeriet og Økonomi- og
Indenrigsministeriet siger Signe Bohm:
- Jeg har været utroligt glad for mit arbejde på Slotsholmen, som bl.a. har indebåret et tæt samarbejde med KL. Når jeg
søger tilbage til den kommunale sektor er det for at arbejde med den variation og kompleksitet, som er i kommunerne, når
vi skaber sammenhængende og effektfuld velfærd med den enkelte borger. Og så glæder jeg mig til at arbejde sammen
med kommunens ledere og medarbejdere om at indfri de ambitiøse målsætninger, som Byrådet har for velfærdsområdet.
Signe Bohm tiltræder direktørposten i Frederikssund Kommune den 1. februar 2013.
2012 12 20 Havnemesterboligen er solgt
En af kommunens markante ejendomme, den såkaldte havnemesterbolig på Sydkajen i Frederikssund, er solgt til Brdr.
Sørensen Murermestre ApS for 1,625 mio. kr.
Ejendommen er solgt efter forudgående offentligt udbud, hvor kommunen modtog fem bud.
Buddet fra Brdr. Sørensen Murermestre ApS var højest, og samtidig uden forbehold for den fremtidige anvendelse.
Havnemesterboligen har i de senere år været genstand for en del offentlig diskussion. Både hvad angår ejendommens
anvendelse, muligheden for at finde en køber der ville opfylde kravene i lokalplanen for ejendommen, og ejendommens
vedligeholdelsstand mens den henstod som ubenyttet kommunal ejendom.
Frederikssund Kommune er derfor meget tilfreds med at det nu er lykkedes at afhænde ejendommen til en fornuftig pris,
samtidig med at Byrådets ønsker til bygningens anvendelse og udseende fastholdes.
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2012 12 20 Forslag til lokalplan for ny dagligvarebutik på Brobæksgade i Slangerup

Byrådet har offentliggjort forslag til lokalplan nr. 058, der har til formål at skaffe plads til en ny detailhandelsbutik op til 1100
m2 på Brobæksgade i Slangerup.
Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at det tidligere posthus på Brobæksgade 12B kan nedrives for at skabe den
fornødne plads til den nye butik. Lokalplanen sikrer desuden, at den tidligere Nordea bankfilial forsat kan anvendes til
kontorformål, liberalt erhverv, detailhandel, restaurant, klinik eller anden offentlig eller privat service.
Se forslag til lokalplan nr. 058
Se den digitale bekendtgørelse
2012 12 21 Styr på egen udvikling
Hvert år bliver en gruppe unge visiteret og tilknyttet Støttecentret Spiren i Jægerspris. Spiren er et særligt socialpsykiatrisk
tilbud til unge mellem 18 og 25 år.
Her tilbydes de unge undervisning i selvudvikling, og får over tre moduler lejlighed til at opnå træning i at se deres
problemer i et anderledes lys ud fra det positive livssyn. Det foregår i tre moduler, og forløber over halvandet år.
- Vi har rigtig mange gode resultater, fortæller Annette Christina Hansen, der er teamkoordinator i i Spiren.
- I løbet af de syv år vi har haft tilbuddet har cirka 40 unge mennesker gennemført uddannelsen, og erfaringerne viser at
de kommer videre med deres liv på en mere positiv måde: mange af dem i uddannelse og job.
De unge mennesker som har gennemført undervisning og nu afsluttes, blev fejret med en middag i Spiren den 11.
december 2012, og fik i den forbindelse overrakt diplom og hue.
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Fra venstre: Janni Terkelsen, Astrid Bonde, Julie Larsen, Camilla Harris, Jonas Pedersen.
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