Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 1. kvartal 2018.
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Ny kommuneplan vedtaget
En kommuneplan rummer de politiske ønsker og mål for kommunens udvikling og bestemmer dermed hvordan arealerne
i kommunen må bruges og bebygges. En kommuneplan skal revideres hvert fjerde år, og i den forbindelse har den
aktuelle kommuneplan været fremlagt i offentlig høring i ti uger hen over sommeren 2017, ligesom der har været afholdt
borgermøde om planen. Den blev endeligt vedtaget af Byrådet den 20. december 2017.
Ændringer i forhold til tidligere kommuneplan
Den nye kommuneplan er baseret på de samme principper som den tidligere, men rummer alligevel ændringer, der
sætter nye rammer for udviklingen på en række områder. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere
planlægning er blandt andre følgende:
- Der udlægges et fem hektar stort område til boligformål i Lyngerup.
- Der udlægges et nyt erhvervsområde i Skibby med mulighed for blandt andet biogasanlæg.
- Der tillades øgede bygningshøjder i visse erhvervsområder.
- Udpegning af større områder til skovrejsning og nye arealer til cykelstier.
De i alt 18 høringssvar gav også anledning til mindre justeringer i kommuneplanen. Du kan læse mere om behandlingen
af høringssvarene i denne hvidbog.
Se hvad der gælder for din ejendom
Den digitale kommuneplan giver også mulighed for at borgerne kan finde relevante oplysninger om deres egen ejendom.
Med et enkelt klik kan du søge på din egen adresse, og få et overblik over hvilke forhold, der er gældende for din
ejendom. Det kan være forhold som bevaringsværdi, særlige drikkevandsinteresser, zoneforhold eller andet.
Her kan du læse den digitale kommuneplan.

Kort over bystrukturen i Frederikssund Kommune.
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Orienteringsmøde om lukning af S-banen
Banedanmark går i foråret i gang med en større udskiftning af sporene på S-banen mellem Valby og Frederikssund.
Udskiftningen indebærer, at både skinner og sveller skal skiftes i begge banens spor og medfører en fuldstændig lukning
af banen i begge retninger i flere perioder.
Kom til orienteringsmøde
For at orientere om det forestående arbejde indbyder Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen i samarbejde med
Frederikssund kommune, DSB og S. tog til et orienteringsmøde. Mødet finder sted tirsdag den 16. januar kl. 19.00 –
21.00 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
På mødet vil der blive orienteret om det forestående arbejde, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.
Tidsplanen for lukning af sporene mellem Valby og Frederikssund ser således ud:
Totalspærring af begge spor:
Påsken
28. marts kl. 20.00 – 3. april kl. 04.30
St. Bededag
26. april kl. 20.00 – 30. april kl. 04.30
Kr. Himmelfart
9. maj kl. 20.00 – 14. maj kl. 04.30
Pinsen
18. maj kl. 20.00 – 22 maj. Kl. 04.30
Sommerlukning i 12 uger
1. juni kl. 20.30 – 25. august kl. 04.30
Lange natspærringer a 8 timer – dog ikke nat til lørdag og nat til søndag:

Uge 42
12. oktober kl. 20.30 – 22. oktober kl. 04.30
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Smart Parat Svar – en dyst på viden
Det var lidt af en oplevelse for 6.A fra Fjordlandsskolen afd. Dalby, da de vandt den lokale dyst i Smart Parat Svar. Nu er
de klar til regionsfinalen på Nationalmuseet, hvor de håber at vinde og gå videre til landsfinalen.
Trods rystende hænder og ondt i maven af nervøsitet hos nogle af quizdeltagerne, så lykkedes det 6.As team at vinde
den lokale del af læsequizzen Smart Parat Svar, som blev afholdt den 7. december i Park Bio i Frederikssund. Her
dystede de mod syv hold fra andre 6. klasser i kommunen og det lykkedes dem at komme i finalen og vinde den også.
Men bare det at vinde den første runde var stort for deltagerne.
- Det var ret fedt. Vi var de sidste, der skulle svare og vi skulle bare svare rigtigt på ét af spørgsmålene, men vi svarede
rigtig på alle tre. Og så kunne man bare se oppe på bagerste række, at de smed skiltene, og da han sagde, at vi havde
vundet, så løb alle fra klassen op til os og det var ret dejligt, fortæller Julie Ustrup Bertelsen, der er et af de fem
medlemmer af teamet.
Eleverne havde selv meldt sig til teamet og derefter stemt på, hvem der skulle være med i det. De har valgt teamnavnet
”We need the money”, fordi de gerne vil vinde de 10.000 kroner, som er præmien i landsfinalen. Pengene skal gå til
klassens hyttetur til maj.

6.A fra Fjordlandsskolen afdeling Dalby er klar til at heppe deres fem klassekammerater, når de skal dyste i
regionsfinalen i Smart Parat Svar på Nationalmuseet. Forrest på billedet ses Laurits, Matilde, Emilie og Julie, der alle er
med i team We need the money.

Nervøsitet, spænding og en strategi
Næste stop er regionsfinalen på Nationalmuseet den 10. januar og det er med blandede følelser, at teamet skal derind.
- Vi glæder os sådan ”både og”. Man vil gerne derind og konkurrere, men man har ikke lyst til at tage derind og ryge ud i
første runde og så bare skulle hjem igen. Her er vi jo oppe mod alle dem, der har vundet over andre og over flere hold,
fortæller Matilde Gliese Lindhardt, der også er med i team We need the money.
I quizzen skal der svares på spørgsmål i mange forskellige kategorier, og de fem elever i ”We need the money” har
forskellige områder, som de ved noget om. Derfor har de også lagt en strategi for regionsfinalen.
- Når vi kommer ind på Nationalmuseet, så starter vi med Harry Potter. Vi starter med de kategorier, vi er sikre på, og så
langsomt går vi videre derfra, fortæller Julie Ustrup Bertelsen, der sammen med Matilde ved næsten alt om Harry Potter.
Teamet har nemlig lært, at selvom en kategori lyder nem, kan den overraske og være sværere end forventet – og
omvendt.
- Vi troede, at Monstre og mystiske væsener var svær, men det var den ikke, for det var blandt andet Harry Potter og
noget, vi allerede kendte til, siger Matilde Gliese Lindhardt. Hendes teamkammerat supplerer:
- Der var nogle, der valgte Madglad. Man havde troet, det var en nem en, men den var faktisk svær. Det var sådan noget
med, hvad skal du blande for at lave marengs, og hvad er et af de mest specielle krydderier og sådan noget, så det var
godt, vi ikke tog den, fortæller Julie Ustrup Bertelsen.
De to piger er meget spændte på at skulle til regionsfinalen og håber, at de går videre til finalen i Odense den 7. februar –
også selvom de allerede nu kan mærke en smule præstationsangst.
- Man har jo ikke lyst til at skuffe de andre i klassen, siger Julie Ustrup Bertelsen.

Julie Ustrup Bertelsen og Matilde Gliese Lindhardt er to af de fem medlemmer i teamet We need the money. Begge piger
er spændte på at skulle deltage i regionsfinalen. Udover de to piger er også Laurits, Olivia og Emilie med i teamet.
Om Smart Parat Svar
Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse. Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og
Kulturstyrelsen, landets børnebiblioteker og TV2 Regionerne. Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver
klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar. Formålet er at sætte fokus på læsning og
læselyst.
Eleverne skal svare på spørgsmål inden for kategorierne skønlitteratur, faglitteratur og kategorier om aktuelle emner. De
præcise kategorier er hemmelige og bliver først afsløret under quizzen.
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Bliv røgfri i 2018
Gå med på et rygestopkursus og bliv røgfri sammen med andre.
Du bliver inspireret og motiveret til at fastsætte en stopdato og får redskaber til at fastholde dit rygestop.
Tilmeld dig hos rygestopinstruktør Rikke Rossen Hansen på 24 44 60 73. Det er gratis at deltage.
Kurset starter torsdag d. 22. februar 2018.
Vi mødes en gang om ugen fra kl. 10:00 – 12:00 i syv uger.
Før selve kurset skal du til en individuel samtale af cirka en times varighed med rygestopinstruktøren.
Samtalen og kurset foregår på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund
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Willumsen – behind the scenes
En gang i kvartalet inviterer museet til et behind the scenes-arrangement, hvor publikum kan komme helt tæt på kunsten,
se materiale fra museets arkiver, tale med de ansatte, en kunstner, en konservator, en vurderingsekspert m.m.
Første gang bliver søndag d. 14. januar 2018, og temaet for dagen er Vild med at samle. Publikum kan bl.a. høre
kunstsamler Jens-Peter Brask fortælle om sin kunstsamling, der p.t. udstilles på museet. Museumsdirektør Lisbeth Lund

fortæller om museets righoldige arkivmateriale med Willumsens brevkorrespondancer, notesbøger, dagbøger, udkast til
erindringer, fotosamling m.m., som kunstneren testamenterede til museet som en del af sin samling. Museumsinspektør
Anne Gregersen fremlægger konceptet og planerne for udstillingen ”Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres
samlinger”, der handler om kunstnersamlinger og bl.a. præsenterer Willumsens private kunstsamling af ældre kunst.
Derudover vil der være croquis-tegning for de voksne og familieværksted for børnefamilierne.
Willumsen – bag om kunsten løber fra kl. 11-15 og er gratis at deltage i, når entreen til museet er betalt. Børn og unge
under 18 år har gratis entre.
Program:
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11-12.30: Croquis
11-11.30, 12-12.30, 13-13.30: Museumsdirektør, Lisbeth Lund, fremviser materiale fra museet arkiv, bl.a.
Willumsens notesbøger, dagbøger, breve, udklipsmapper, fotografier m.m.
11-15: Familieværksted – graffiti workshop.
11.30-12, 12.30-13, 13.30-14: Museumsinspektør, Anne Gregersen, fortæller om udviklingen af udstillingen
”Ekkorum. Thorvalsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger”, der vises på museet fr 10. juni. Udstillingen
handler om kunstnersamlinger.
14-15: Omvisning i udstillingen ”The Brask Collection meets Willumsen” ved kunstsamler og kurator Jens-Peter
Brask.

Vinderforslag til Kultur- og Havnebad er fundet
Der er nu blevet valgt et vinderprojekt til det nye Kultur- og Havnebad i Frederikssund. Det bliver elegant og funktionelt og
giver mulighed for både sommer- og vinterbadning, undervisning, arrangementer og meget mere.
Vinderprojektet er tegnet af Christensen og Co Arkitekter A/S (CCO), Moe A/S og Marianne Levinsen Landskab. Det var
en enig bedømmelseskomité, der pegede på projektet som det bedste af de forslag, de fire prækvalificerede teams havde
indgivet. I alt havde 17 teams budt ind på opgaven og heraf blev fire altså prækvalificeret.
- Det bliver et flot Kultur- og Havnebad, der løser de funktioner, som Frederikssund Ny Initiativråd og Frederikssund
Kommune ønsker i et havnebad. Det bliver flot indpasset i naturen og nærområdet, det giver optimale rammer om
vinterbadning og det giver byen et nyt mødested og vartegn, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Kultur- og Havnebadet bliver bygget af bæredygtige materialer. Det får form som en cirkel, der flyder på fjorden, og det
bliver bygget med fossileret træ, der falder flot ind i naturen, som omgiver havnebadet. Træet vil med tiden ændre sig, så
det får en farve, der minder om sølv.

Det nye Kultur- og Havnebad bliver bygget som en cirkel. hvori der vil være badebassin, svømmebassin og solterasser,
udsigstplatform med mere.
Inde i cirklen vil der være et badebassin og et svømmebassin. Der vil være solterrasser, udsigtsplatform, depotrum og
rørebassiner med krabber og andre havdyr. Vinterbaderne kan glæde sig over, at der bliver en terrasse direkte ud til
fjorden, hvorfra man kan springe i vandet og bagefter gå direkte i sauna eller ind i omklædningsrummene.
- Vi er meget glade for at have vundet den inspirerende opgave om Frederikssund Kultur- og Havnebad. Vi glæder os til
at samarbejde med Frederikssund Kommune om et havnebad, der både er smukt og funktionelt for vinterbaderen og de
mange sommergæster, siger Michael Christensen, kreativ direktør og grundlægger af Christensen & Co. Arkitekter.
Frivillige fik ideen
Frederikssund Ny Initiativråd står bag ideen om et Kultur- og Havnebad, og de glæder sig derfor over, at der nu er valgt
et projekt og havnebadet er kommet endnu et skridt nærmere.
- I Frederikssund Ny Initiativråd har en gruppe af frivillige siden 2013 arbejdet målrettet og kreativt med at etablere et
havnebad i Frederikssund. Vi har formgivet rammerne for en badefacilitet i pagt med naturen til gavn for byens og
regionens borgere, og er stolte over at vi, i samarbejde med fondene, har tiltrukket godt og vel halvdelen af
anlægsudgifterne til havnebadet. Jeg vil kalde det for en stor sejr for et frivilligt borgerinitiativ i Frederikssund, siger Lars
Jepsen-Sølvhøj fra Frederikssund Ny Initiativråd.
Projektet får støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der bidrager med 8,2
mio. kr., Friluftsrådet har givet 300.000 kroner, mens Byrådet har afsat knap 8,3 mio. kr. i anlægsmidler til projektet. Det
forventes, at Kultur- og Havnebadet står færdig i sommeren 2019.
Den 31. januar 2018 vil interesserede borgere få mulighed for at deltage i en præsentation af projektet. Her vil man kunne
se tegningerne, høre om og stille spørgsmål til projektet. Det foregår klokken 17 i byrådssalen på rådhuset i
Frederikssund og det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Der bliver adgang til Kultur- og Havnebad via en bro. Havnebadet bliver bygget i bæredygtige materialer, der får det til at
falde flot ind i naturen, der omgiver det.
Trafik- og støjberegninger
For at sikre havnebadets succes, er det vigtigt at det passer ind i nærområdet. Derfor besluttede Byrådet på sit møde den
20. december 2017, at der i den videre bearbejdning af projektet skal ses på, om eventuelle støjgener fra Kultur- og
Havnebadet kan reduceres.
Der skal også laves en analyse af parkeringsbehovet ved projektet, og om nødvendigt skal der indarbejdes tilpasninger.

Kultur- og Havnebadet kommer til at byde på mange spændende muligheder for brugerne. Det er eksempelvis
vinterbadning, rørebassiner, sauna, soldæk og meget mere.
Illustrationer: Christensen og Co.
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Kom til café for demensramte
Sygdommen demens påvirker ikke kun den, som bliver ramt, men i høj grad også de pårørende. Demenssygdommen

kan blandt andet give sig udslag i usædvanlig adfærd, og derfor kan det for demensramte familier være svært at
fastholde et socialt engagement.
Mød andre i samme situation
Derfor arrangerer Frederikssund Kommunes demenskonsulenter nu på tredje år en række demenscaféer, hvor demente
og deres pårørende kan møde andre i samme situation. Ved demenscaféerne er samværet i fokus, og der er forståelse
for den situation, man er i som demensramt. Der bliver serveret en god frokost, snakket og måske sluttet af med en sang.
Demenscaféerne holdes den 8. februar, 4. april og 7. juni kl. 14.00 på Gerlev Kro.
Priseksempel: Ca. 100 kr. pr. person for mad excl. drikkevarer. Deltagerne skal selv sørge for transport – evt. kan
Flextrafik bruges.
Tilmelding senest 14 dage før arrangementet til demenskonsulenterne:
Berit Sandstrøm, 20 14 03 05
Trine Vejlgaard Nielsen, 30 61 34 57
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Ny byggebox til skoleelever i Frederikssund Kommune
Fra starten af skoleåret 2018/2019 skal folkeskoleelever i 4.-7. klasse blive klogere på byggeriets verden, når en ny
Byggebox efter planen åbner i Frederikssund Kommune. Formålet er at gøre eleverne opmærksomme på de mange
spændende uddannelser inden for byggefagene.
Byggeboxen er et undervisningsprojekt, hvor elever fra 4.-7. klasse oplever skolens fag i en helt ny kontekst og møder
nogle af de mennesker, der er med til at bygge nye skoler, hospitaler, boliger, veje, kloakker og cykelstier.
Undervisningsprojektet er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Erhvervsskolen Nordsjælland og Dansk
Byggeri og er blevet muligt med Region Hovedstadens tilsagn om finansiering på 2,1 mio. kr. fra programmet Faglært Til
Vækst.
- Det er altid godt, når de unge mennesker får mulighed for at bruge fagene fra klasselokalet på en praktisk måde.
Samtidig er det også et godt samarbejde mellem Dansk Byggeri, kommunen, erhvervslivet, folkeskole og erhvervsskole,
siger Jørgen Simonsen fra Dansk Byggeri Nordsjælland.
- I Dansk Byggeri håber vi naturligvis også, at de får smag for byggeriets verden og en gang vil have os i tankerne, når de
skal tage stilling til deres uddannelsesmæssige fremtid. Der er brug for dygtige håndværkere i fremtiden, så vi har brug
for at vække de unges nysgerrighed og interesse.
Gode erfaringer
I Byggeboxen får eleverne et indblik bag byggehegnet, og så skal de selv skabe en byggemodel i 1:20 og tegne 3D i
Virtual Reality. I forvejen findes der Byggeboxe i Nærheden (Høje Taastrup) og på Bispebjerg Hospital. Her har det vist
sig, at skolerne er rigtig interesserede i at booke tider i Byggeboxen. Og når eleverne kommer i gang, er begejstringen,
fantasien og kreativiteten kæmpestor.
Også Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen (V), glæder sig til at kommunens folkeskoleelever
kan gøre brug af det nye tilbud:
- Byggebranchen byder på meget brede faglige udfordringer, og interesse for byggeri kan derfor føre til både
håndværksfag og videregående uddannelser. Med Byggeboxen får skolerne mulighed for at give eleverne et indblik i og
viden om, hvad der foregår på en byggeplads, og samtidig er det en mulighed for at styrke og udbygge samarbejdet
mellem vores skoler, erhvervsskolen og erhvervslivet, siger John Schmidt Andersen.
Åben for elever fra andre kommuner
Når den nye Byggebox bliver placeret i Frederikssund Kommune, skyldes det, at der her er flere større anlægsprojekter i
gang, blandt andet en ny svømmehal, Deltakvarteret i Vinge og Fjordforbindelsen. Det er hensigten at også skoler fra
andre kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden skal kunne booke tider i Byggeboxen.
Læs mere på www.byggeboxen.dk.

Elever fra Østerbro Lilleskole har besøgt Byggeboxen på Bispebjerg Hospital. Foto: Julie Dufour.
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29 nye elever på erhvervsuddannelser
Der er god interesse for at tage en erhvervsuddannelse i Frederikssund, og den 22. januar begyndte 29 kommende
tømrere og elektrikere på nye hold.
I august 2017 var der første skoledag på en række nye erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund. Nu er de første
forløb overstået og det er tid til at byde nye elever velkommen. Denne gang er der for første gang nok elever til også at
oprette et hold for tømrer, mens det er anden gang, der oprettes et elektrikerhold hos Esnord i Frederikssund.
De nye elever på GF2 på tømrer og elektrikeruddannelserne blev budt velkommen af både uddannelsesleder Poul
Sørensen og borgmester John Schmidt Andersen.
- I skal vide, at I vil blive værdsat. Både af mig og af resten af byrådet i Frederikssund, men også af samfundet generelt.
Der er stor mangel på unge, der tager en erhvervsuddannelse, og det betyder, at rigtig mange virksomheder har svært
ved at skaffe kvalificerede medarbejdere. Det er I med til at ændre på, og det vil jeg gerne sige jer tak for, sagde
borgmester John Schmidt Andersen.

Borgmester John Schmidt Andersen bød de nye tømrer- og elektrikerelever velkommen til Campus Frederikssund og
takkede for, at de har valgt at tage en erhvervsuddannelse.
Der er stor mangel på håndværkere og det vil der blive ved at være i de kommende år. Derfor har byrådet i de seneste år
prioriteret at få flere erhvervsuddannelser til Frederikssund og sikre et godt og attraktivt studiemiljø på Campus.
Frederikssund Kommune er af samme årsag en del af projektet FUEL, der arbejder for at få flere til at begynde på og
gennemføre en erhvervsuddannelse.

Mandag den 22. januar begyndte 29 nye elever på Esnord på Campus Frederikssund på henholdsvis tømrer- og
elektrikeruddannelsen.
Det er ikke kun på Esnord, at der er begyndt nye elever her i januar. Også de andre erhvervsuddannelser har startet nye
hold. Således er der begyndt 16 elever på TEC, 25 elever på SOPU og 30 elever på Knord.
Styrket palette af uddannelser
Paletten på erhvervsuddannelserne er blevet udvidet og styrket yderligere med AMU-kurser og efteruddannelse. Esnord
har indgået samarbejde med seks virksomheder, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune om at udbyde
kursusforløb for virksomheders medarbejdere i blandt andet forretningsforståelse og LEAN. Den første række kurser
kommer til at køre i foråret 2018.
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Forstå din sygdom bedre
Er du er fyldt 18 år, bor i Frederikssund Kommune og har en af følgende lidelser?
 KOL
 Type 2-diabetes
 Hjerte-kar-sygdom, som hjertesvigt eller iltmangel i hjertet
 Kræft, og er i gang med eller har for nylig afsluttet et behandlingsforløb
 Nyopståede smerter i lænden, som ikke er udredt og behandlet.
Så har vi måske et tilbud til dig. Tilbuddet består af undervisning og træning på hold. Det foregår enten i Skibby eller
Slangerup. Du skal henvises af din læge eller hospitalet.
Den 26. februar starter næste kursus for kræftramte.
Deltagere fra tidligere hold anbefaler kurset til andre, fordi:
 Det er et godt kursus, hvor man er sammen med ligesindede, og det er godt.
 Mennesker med kræft, som enten ikke selv er i stand til at skaffe sig viden eller måske har et begrænset
netværk, kan have stor glæde og gavn af kurset.
 Der altid er noget, man kan tage med hjem.
 Det er meget alsidigt og oplysende. Det henvender sig til alle uanset uddannelse.
Har du spørgsmål?
Ring til sygeplejefaglig konsulent Henriette Lose på 40 49 06 26.

Foto: Kenneth Jensen.
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Mere fokus på forebyggelse
Hvert år bliver mange ældre indlagt på sygehuset med enten lungebetændelse, urinvejsinfektion eller knoglebrud som
følge af fald. I fremtiden skal en del af disse indlæggelser undgås ved at lave en større forebyggende indsats. Derfor var
det forebyggende arbejde dagsordenen for en temadag for en række af kommunens medarbejdere fra rehabiliteringen,
som mødtes tirsdag den 23. januar på Metalskolen i Jørlunde.
- Vi er her for vores borgere, og vi skal give dem den bedste indsats. Derfor er formålet med temadagen at implementere
nye arbejdsgange hos medarbejderne og sætte det i rammer, så det understøtter en systematisk forebyggelse, sagde
Karina Buhl, der er områdeleder i rehabiliteringsafdelingen.

Der blev delt erfaringer om forebyggelse på kryds og tværs mellem de forskellige faggrupper.
Nye retningslinjer
Som optakt til temadagen havde tre arbejdsgrupper på forhånd udarbejdet nye retningslinjer for medarbejderne inden for
de tre fokusområder: Lungebetændelse, urinvejsinfektioner og faldulykker. Og dagens succeskriterium var klart fra
begyndelsen: At alle medarbejdere fremover arbejder efter de nye retningslinjer, så borgerne undgår unødvendige
indlæggelser.
Deltagerne på temadagen var sygeplejersker, sosu’er samt ergo- og fysioterapeuter fra rehabiliteringsafdelingen. Dertil
også deltagere med specialkompetencer fra blandt andet tandplejen og inkontinensklinikken.

Der blev holdt flere workshops undervejs. Blandt andet om mundhygiejnens betydning i forbindelse med
lungebetændelse.

Arbejdet med forebyggelse munder ud i nye retningslinjer, som medarbejderne fremover skal implementere i deres
arbejdsdag.
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Lær at tackle kroniske smerter
Måske er kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” noget for dig.
Du bliver præsenteret for redskaber, som kan medvirke til, at det er dig, og ikke smerterne, der styrer dit liv.
Instruktørerne på kurset lever selv med kroniske smerter og har således personligt kendskab til de udfordringer, det fører
med sig.
Første gang er tirsdag den 20. februar 2018.
Kurset strækker sig over seks tirsdage kl. 10.30 – 13.00. Det foregår på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600
Frederikssund.
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser og vi opfordrer dig til hurtig tilmelding fra uge 5. Det er gratis at deltage. Kontakt
sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen, tlf. 24 44 60 73.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning. Læs mere på
www.frederikssund.dk/smerter
Kurset erstatter ikke et behandlingsforløb, men kan ses som et supplement.
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Nyt arbejdstøj i ældreplejen
Når ældreområdets medarbejdere fremover banker på døren, så vil borgerne opleve at ”uniformen” ser anderledes ud
end hidtil. Den 1. februar skifter mere end 600 ansatte inden for ældreområdet i Frederikssund Kommune nemlig
arbejdstøj. Det nye tøj består af forskellige typer arbejdstrøjer, -bukser samt overtøj i varierende blå nuancer med
mulighed for at kombinere med en hvid t-shirt.

Medarbejderne på ældreområdet får nyt arbejdstøj pr. 1. februar 2018. Her er det Marianne Bæhr, der fremviser den nye
"uniform" på Østergården i Frederikssund.
Betydning for hygiejnen
Det nye arbejdstøj er blandt andet medvirkende til at skabe en bedre hygiejne i ældreplejen fortæller Anita Schlippe
Rasmussen, der er hygiejnesygeplejerske i Frederikssund Kommune:
- På nær overtøjet har det nye arbejdstøjs tunikaer og trøjer kun korte ærmer, hvilket er medvirkende til at reducere
smitterisikoen. Dermed følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Samtidig sikrer vi med nye procedurer, at
medarbejderne møder ind til et sæt rent arbejdstøj hver eneste dag, forklarer hun. Det nye arbejdstøj vil blive synligt hos
medarbejdere både på plejecentrene, i døgnplejen, på træningsområdet og i Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund
Hospital.
Puljeordning
Overgangen til nyt arbejdstøj betyder også nye vaner for medarbejderne. Tidligere havde hver medarbejder sit eget
arbejdstøj, som fulgte den pågældende medarbejder. Men fremover bliver arbejdstøjet en såkaldt puljeordning, hvor
medarbejderen fra arbejdsdagens begyndelse henter sit arbejdstøj på lageret og klæder om i de nyrenoverede
omklædningsrum på blandt andet plejecentrene. Alle de nye tøjstykker indeholder en lille chip og skal scannes af
medarbejderen både ved afhentning og aflevering. På den måde ved systemet hele tiden, om tøjet er på lageret, hos
medarbejderen eller til vask.
- Udover at puljeordningen giver bedre overblik over tøjbeholdningen, så betyder den også, at vikarer og studerende i
ældreplejen meget nemmere kan få adgang til det rigtige arbejdstøj, fortæller afdelingsleder i Ældre og Social Service,
Hanne Larsen.

Det nye arbejdstøj er resultatet af et udbud lavet i fællesskab blandt 10 nordsjællandske kommuner.

Hygiejnesygeplejerske Anita Schlippe Rasmussen viser her medarbejder i døgnplejen Thomass Strøh hvordan ind- og
udscanningen af arbejdstøjet fungerer.

Puljeordningen betyder, at der altid er et stort lager af tøj i mange forskellige størrelser klar til brug.
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Ny strategi for Vinge Centrum på vej
Byrådet begynder en proces, som skal føre til en ny strategi for Vinge Centrum, og når den vedtages kan første udbud af
byggeretter i byens centrum gennemføres. Forskellige tiltag skal sikre en stærk politisk forankring i forhold til udviklingen
af Vinge, og der vil blive holdt borgermøder efter behov.
Efter Frederikssund Byråd annullerede en aftale om etablering af Vinge Centrum kort før jul og ved samme anledning
ønskede et genudbud har der været arbejdet med at forme de næste skridt for byudviklingen.
Det nye byråd har enstemmigt på sit møde 31. januar 2018 besluttet at:
 Administrationen skal udarbejde en procesplan, som skal føre til en udviklingsstrategi for Vinge Centrum






Økonomiudvalget skal være politisk følgegruppe for udviklingen af Vinge Centrum
Byrådet skal orienteres om Vinge-projektet en gang om måneden
Der skal ansættes en projektchef
Der skal afholdes borgermøder efter behov
Administrationen anbefaler, at udviklingsstrategien tager udgangspunkt i helhedsplanen for Vinge med mulighed for
justeringer. Strategien skal også beskrive, hvordan kommunens arealer i Vinge C skal udbydes og udvikles – her lægger
administrationen op til, at udviklingen skal ske i mindre, overskuelige etaper. Hvis Byrådet vedtager strategien, vil første
etape af byggeretter i byens centrale del kunne udbydes.
- Jeg ser frem til, at arbejdet frem mod en ny strategi for Vinge Centrum nu går i gang, og når Byrådet har vedtaget
en strategi kan kommunen umiddelbart herefter genudbyde byggeretter i området. Vi har et enestående
byudviklingsområde at tage vare på, og det ansvar vil vi leve op til i Byrådet. Både Byrådet og Økonomiudvalget vil blive
tæt involveret i udviklingen af de forskellige dele af Vinge Centrum. Og med borgermøder giver vi borgerne mulighed for
at komme tæt på byens udvikling, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
S-togsstation er vigtig
På sit møde besluttede et enigt Byrådet også, at der skal udarbejdes en såkaldt programfaserapport som grundlag for at
kunne bygge en mere enkel og billigere S-togsstation i Vinge. Optimalt set kan en station stå færdig om knap to år, men
hvornår byggeriet kan gå i gang afgøres af Folketingets forligskreds bag transportforliget fra 2014. Der er afsat 55 mio. kr.
på finansloven til stationsbyggeriet.
Programfaserapporten skal fremtidssikres, så de politiske visioner fra helhedsplanen herunder sammenhængskraften
mellem den nordlige og den sydlige stationsdel samt integrationen med byens grønne hjerte kan realiseres.
Den annullerede aftale om Vinge Centrum
Byrådet annullerede 20. december 2017 en betinget tildelingsaftale med AP Ejendomme og MT Højgaard om Vinge
Centrum. Byrådet har på sit møde 31. januar godkendt at tage imod et tilbud på en samlet tilbagebetaling til kommunen
på 8.750.000 kr. fra advokatfirmaet Horten, der bistod kommunen i processen om den nu annullerede tildelingsaftale. I
forhold til rådgiveren Bendix Consult, der også bistod kommunen i processen om tildelingsaftalen, forventes den sag
afsluttet snarest.
(opdateret 02.02.18 kl. 10.50)
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Frederikssund udbyder storparcel til salg på Roskildevej 160 D i Frederikssund
Frederikssund Kommune udbyder storparcel til salg beliggende på Roskildevej 160 D, Frederikssund (del af matr. nr.
30ap, Oppe Sundby).
Storparcellen har et samlet areal på i alt 28.486 m2, og er i dag omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for tæt-lav
bebyggelse og etagebyggeri.
Der vil være mulighed, for at budgiver afgiver bud på et konkret projekt, der kræver tilvejebringelse af ny lokalplan.
Der gøres opmærksom på, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Frederikssund Kommune er
berettiget til at forkaste alle indkomne bud.
Yderligere information kan rekvireres ved kontakt til Frederikssund Kommune v. Jonas Svensson på mail:
jlsve@frederikssund.dk.
Bud skal sendes til samme mail senest torsdag den 23. februar 2018.
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Stor interesse for Kultur- og Havnebad
Der var både ros, ris, komplimenter og bekymringer, da cirka 100 mennesker var mødt op til præsentationen af det nye
Kultur- og Havnebad onsdag eftermiddag på rådhuset i Frederikssund.
De mange fremmødte blev budt velkommen af formanden for Fritids- og kulturudvalget Jesper Wittenburg (A), og derefter
fik de en flot præsentation af projektet af Gitte Højrup og Christian Utzon fra Christensen og Co. Arkitekter, som står bag
tegningerne til projektet. De fortalte om tankerne bag havnebadets udformning og materialer og om de mange funktioner,
det kommer til at have.
Under præsentationen blev der vist illustrationer af havnebadet og efterfølgende fik borgerne en rundvisning i en 3D
model. Det gav en fornemmelse af, hvordan havnebadet kommer til at rumme både et svømmebassin, solterrasser,
udsigtspunkter, sauna, omklædningsrum og meget mere.

Der var mødt mange interesserede borgere op til præsentationen af Frederikssund Kommunes nye Kultur- og Havnebad.
Efter præsentationen fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål. Det blev rost for det flotte udseende og den gode idé,
også af de borgere, der havde bekymringer eller kritiske spørgsmål til projektet.
- Det er helt naturligt, at nogle borgere har nogle bekymringer i forhold til projektet. Vi er rigtig glade for at have fået alle
kommentarerne, og de vil indgå i det videre arbejde med projektet, så vi kan få et spændende og visionært havnebad,
som vil blive til glæde for flest mulige borgere, siger Jesper Wittenburg.
Der skal nu arbejdes videre med havnebadet, og på et tidspunkt vil der komme en høring, og i den forbindelse bliver der
holdt et borgermøde, hvor borgerne kan få svar på deres spørgsmål.

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, bød de mange fremmødte velkommen.
Stor glæde hos FNI
Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) var også til stede ved præsentationen. Her fortalte Lars Jepsen-Sølvhøj, hvordan FNI
har arbejdet med ideen siden 2013. Siden da har de lavet alle de undersøgelser og det forarbejde, det var muligt, og
derefter skaffet fondsmidler til projektet fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal,
der bidrager med 8,2 mio. kr. og fra Friluftsrådet, der har givet 300.000 kroner.
- Det er vi møgstolte over. Og vi er møgstolte over, at der inden for halvandet år kommer et havnebad til glæde for både
store og små, sagde Lars Jepsen-Sølvhøj, inden han overrakte en lille gave til Jesper Wittenburg – en badehætte, som
han kan tage på, når Kultur- og Havnebadet skal indvies i 2019.

De fremmødte fik fortalt lidt om tankerne bag havnebadet og fik en rundvisning i en 3D model af de af medarbejderne fra
Christensen og Co. Arkitekter, der står bag tegningerne til havnebadet. Illustration: Christensen og Co.
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Hjælp et barn med et alkoholproblem
Når far eller mor drikker, er det ikke bare de voksne, der har et alkoholproblem – det er i høj grad også børnene. Bare én
stabil voksen, der kender barnet godt og hjælper med at skaffe støtte og hjælp, kan være afgørende for barnets trivsel.
Der er ca. 2-3 børn i hver skoleklasse, som vokser op med en mor eller far, der drikker.
- Derfor sætter Frederikssund Kommune fokus på, hvordan alkohol påvirker børn og unge ved at være en del af den
landsdækkende kampagne RESPEKT, fortæller formand for Social- og sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen
(A).
Store konsekvenser for børnene
Forældre med et alkoholproblem vil som alle andre forældre kun det bedste for deres børn. Men når man er afhængig af
alkohol, kommer flasken ofte i første række. I den situation begynder mange børn at lyve for at holde familiens
alkoholproblemer skjult for omverdenen. Det gør de af skam og af frygt for, hvad der sker, hvis sandheden kommer frem.
Nogle af børnene må blive voksne før tid, nogle bliver slået eller psykisk mishandlet. Nogle holder facaden og bliver 12tals studenter, andre falder fra i skolen. Nogle begynder selv at drikke i en tidlig alder.
De fleste børn ønsker, at nogen kan se, hvordan de har det. Fælles for dem er, at de har brug for støtte og ofte terapi.
Børn, der har en far eller mor med et alkoholproblem, har 2,5 gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling
og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Og mange af børnene bærer problemerne med sig ind i
voksenlivet.
At gå i behandling skaber RESPEKT
Der er mange tabuer, ulykkelige skæbner og bristede relationer forbundet med alkoholmisbrug – både for den drikkende
og de nære omgivelser. Formand for Social- og sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen håber, at Frederikssund
Kommunes ekstra fokus på alkohol kan hjælpe flere til at komme i behandling.
- I gennemsnit går der 10-12 år, før en person med alkoholproblemer kommer i behandling, trods det at vi ved, at jo før
man kommer i behandling, jo bedre. Og det er det, denne kampagne skal hjælpe med at sætte fokus på. Er man så
modig at erkende og gøre noget ved sit alkoholproblem, så giver det respekt fra både børn, familie, venner, kollegaer og
alle andre, der er omkring én, fortæller Susanne Bettina Jørgensen.
Sådan får du hjælp
Søg gratis rådgivning og alkoholbehandling hos Novavi. Her kan den, der drikker for meget få hjælp, og pårørende kan få
rådgivning. Telefon 39 45 54 40.
Du kan kontakte Alkolinjen på 80 20 05 00, hvis du kender en, der drikker og er tvivl om, hvordan du skal tackle
situationen.
Børn der vokser op i et hjem med alkoholmisbrug, kan få støtte og samtaleterapi hos Ung Revers, også selvom mor eller
far ikke har erkendt deres alkoholproblem endnu. Gå ind på Novavi -Ung Revers eller kontakt: Ung Revers Herlev,
telefon 23 70 89 56 eller Ung Revers Roskilde, telefon 23 70 06 88.
Børn og unge under 18 år kan også kontakte Åben Anonym rådgivning i Frederikssund Kommune. Du kan ringe på 80 30
10 10, som er et gratis nummer. Telefonen er åben torsdag kl. 14 – 15. Du kan også møde op om torsdagen kl. 15 – 17
på Kong Dansvej 7 i Frederikssund. Endelig kan du skrive til Netrådgivningen på www.frederikssund.dk/netrådgivning.
Børn og unge kan også søge hjælp på hope.dk.

Landsdækkende kampagne
Frederikssund Kommune deltager i den landsdækkende kampagne, RESPEKT, som Alkohol & Samfund og TrygFonden
står bag.
Frem til marts 2018 vil kampagnen på tv, sociale medier og via events sætte fokus på alkoholproblemer og især på de
122.000 børn og unge, der vokser op med en mor eller far, der drikker. Læs mere på kampagnens hjemmeside,
www.hope.dk.
Jeg kender en der drikker - hvad gør jeg?
Det er fristende at lade som ingenting, fordi du føler, at du ikke bør blande dig i andres livsstil. Men du har ansvar for at
reagere, hvis du kender en der drikker, og du må ikke være bekymret for at sige det til ham eller hende.
 Det er vigtigt at du på en empatisk måde får sagt, at du er bekymret, og at der findes en løsning. Kommunen
tilbyder gratis behandling for afhængighed af alkohol.
 Du må ikke virke beskyldende, kun bekymret, og du behøver ikke gå ind i, hvorfor vedkommende drikker.
Fokuser på, at der er en løsning på problemet.
 Forbered dig på, at alkoholikeren kan reagere ved at fornægte, afvise eller måske blive aggressiv.
 Få råd hos Alkolinjen på 80 20 05 00, hvis du er tvivl om, hvordan du skal tackle situationen.
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Børn i børnehave trives
Næsten alle 4 til 6-årige børn i kommunens børnehuse trives. Det viser den trivselsundersøgelse, som blev gennemført i
november og december 2017, og for tredje år i træk stiger børnenes trivsel.
I undersøgelsen svarer 91 procent af børnene, at de er glade for deres børnehave. I 2015 var tallet 85 procent. Dermed
opnår Frederikssund Kommune delvist sit mål i Børne- og Ungepolitikken for 2014-2017, hvor der står, at trivslen skal
stige år for år, og at den som minimum skal ligge på landsgennemsnittet, der er på 92 procent.
- Det er godt at se, at børnene overordnet er rigtig glade for deres børnehave, og at tallet stiger år for år. Vi skal forsætte
med de gode tiltag bag succesen, men det er også vigtigt, at de sidste 9 procent kommer til at trives i deres børnehave,
siger Maria Katarina Nielsen (B), formand for Opvækstudvalget.
I den nye Børne- og Ungepolitik 2018-2021 er målsætningerne ændret sådan at andelen af børn, der er glade for deres
børnehave, som minimum skal ligge på 90 procent, mens der fortsat skal ske en stigning år for år.
Børnetrivselsundersøgelsen bliver gennemført hvert år, og alle besvarelserne bliver samlet i en rapport. På baggrund af
rapporten vil områdelederne for børnehusene samle op på resultaterne sammen med hvert enkelt børnehus. I den
forbindelse vil forældrebestyrelserne blive inddraget, og efterfølgende vil der blive udarbejdet en handlingsplan.
- Jeg håber, at flere børn med mor eller fars hjælp vil udfylde spørgeskemaet næste gang, undersøgelsen bliver
gennemført. Det er vigtigt for både os politikere og ikke mindst for det pædagogiske personale, at vi får de her data at
arbejde med, så vi kan sikre, at dagtilbuddene bliver bedst mulige, siger Maria Katarina Nielsen.
Undersøgelsen er gennemført ved, at børnene har udfyldt et spørgeskema sammen med deres forældre. 58,5 procent af
børnene har svaret på undersøgelsen.

91 procent af børnene i Frederikssund Kommune er glade for deres børnehave.
Foto: Kenneth Jensen.
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Ny vej i Frederikssund
På den tidligere Oppe Sundby skoles boldbaner skal der bygges 33 villaer i 1-2 etager. En del af arealet er købt af firmaet
Land Development, der skal udstykke de 33 parceller. Og for at kunne det, skal den kommende vej til de mange nye
boliger have et navn.
Alfabetvej
Og Teknisk Udvalg havde meget at vælge imellem på sit møde onsdag den 7. februar. Der var nemlig kommet forslag til
vejnavne fra både firmaet Land Development, Lokalarkiverne og kommunens administration. Blandt de foreslåede navne
– hvoraf mange refererer til områdets tidligere anvendelse som skole – var blandt andet:
Skoleager, Skolegården, Rosenparken, Tolleruphuse, Alfabetvej, Matematikvej, Frikvarteret, Lysningen og Boldbanen.
- Vi havde en god debat i udvalget og blev enige om, at Alfabetvej var en fin hilsen til den skole, der har ligget på
grunden, og som så mange i Frederikssund har gået på, fortæller Tina Tving Stauning, der er formand for Teknisk
Udvalg. Hun glæder sig samtidig over, at der skal etableres et villakvarter i området, og at mange allerede har vist
interesse for at bosætte sig i det nye boligområde.
Den nordlige del af området er i øjeblikket udbudt til salg med henblik på, at der kan etableres rækkehuse og
etageboliger.

Området ved den tidligere Oppe Sundby Skole, hvor der fremover skal være 33 parcelhuse.
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Borgere kan fortsat leje en hal
Fritids- og kulturudvalget har besluttet, at borgere fortsat skal kunne leje tid i en hal, efter at en prøveperiode nu er
afsluttet. Der kommer desuden flere idrætshaller og gymnastiksale at leje sig ind i.
Fra oktober 2017 til og med januar 2018 har Frederikssund Kommune haft en prøveperiode med firmaet Wannasport, der
står for bookingsystemet bag udlejningen af hallerne. I den periode har der i alt været 74 bookinger i de seks forskellige
idrætsfaciliteter, som var med i prøveperioden.
I Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 er der beskrevet et mål om at åbne de kommunale idrætsfaciliteter,
så borgere kan bruge dem, når de står ledige. I Wannasports bookingsystem har det været muligt at leje de haltider, som
ikke bliver brugt af skoler eller foreninger.
- Det glæder mig at se, at borgerne har haft gavn af det her tilbud. Det er kørt rigtig fint med kun nogle få udfordringer i
forhold til adgangen til udstyr, men det er heldigvis blevet løst. Jeg håber og tror, at mange flere borgere vil få øjnene op
for tilbuddet fremover, siger Jesper Wittenburg (A), formand for Fritids- og kulturudvalget.
På byrådsmødet den 28. februar skal byrådet godkende priserne for at leje en bane eller en hal. Den aktuelle pris vil altid
fremgå i Wannasports app og på deres hjemmeside.
Endnu flere haller
I prøveperioden har flere borgere henvendt sig til Frederikssund Kommune med ønske om, at der kom flere haller fordelt
med større geografisk spredning med i bookingsystemet. Det har Fritids- og kulturudvalget lyttet til, og derfor bliver der
åbnet op for tre nye faciliteter.
Fremover vil det være muligt at booke tid i følgende:
 Frederikssundhallen
 Trekløverskolen, afd. Marienlyst
 Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby (ny)
 Slangerup Idræts- og Kulturcenter
 Slangerup Skole afd. Lindegaard
 Slangerup Administrationscenter
 Jægerspris Skole nr. 100, Jægerspris Hallen (ny)
 Fjordlandsskolen afd. Skuldelev
 Skibby Hallen (ny)
Wannasport har også udvidet deres platform, så de lokale foreninger har mulighed for at præsentere deres
begyndertilbud, ferieaktiviteter m.m. Det vil ske i dialog med kommunen, og vil give foreningerne mulighed for at give
interesserede borgere et indblik i deres aktiviteter.

Fritids- og kulturudvalget har besluttet at fortsætte samarbejdet med Wannasport, så borgere fortsat kan leje tid i
hallerne.
Sådan gør du
For at booke tid i en hal, skal du enten hente app’en Wannasport til din smartphone eller gå ind på hjemmesiden
www.wannasport.dk.
App’en vil automatisk finde haller, der er tæt på dig, mens du på hjemmesiden skal søge på Frederikssund, for at få en
liste frem med de steder samt tider, du kan booke. Når du vælger et sted, vil der stå, om du selv skal medbringe udstyr
som eksempelvis ketsjer og fjerbold eller fodbold.
Når du vælger en tid, du vil booke, kommer du videre til betaling. Her skal du indbetale et beløb til din Wannasport konto
og så vil betalingen for din booking blive trukket fra beløbet.
Når du booker tid i en ubemandet hal, vil du få en sms med en kode, som du skal indtaste ved indgangen til hallen for at
komme ind.
Har du problemer med Wannasport app’en eller hvis din kode ikke virker, skal du kontakte Wannasports support.
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Minister besøgte De Tre Ege
Ældreminister Thyra Frank fik en varm modtagelse, da hun besøgte Frederikssund Kommune for at få et indblik i
ældreplejen. Besøget fandt sted på omsorgscenteret De Tre Ege, hvor hun blev modtaget af blandt andre borgmester
John Schmidt Andersen (V) og formanden for Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt (DF).

Ældreminister Thyra Frank fik en varm modtagelse med flag og håndtryk, da hun fredag den 9. februar besøgte
omsorgscenteret De Tre Ege i Jægerspris.
Dedikerede medarbejdere
- Vi er stolte af vores dedikerede medarbejdere i ældreplejen og de mange gode frivillige, der hjælper til. Og så er vi også
et byråd, der arbejder for gode vilkår for de ældre, sagde borgmester John Schmidt Andersen i sin velkomst til ministeren.
Også Inge Messerschmidt bød velkommen til ministeren med følgende ord:
- Jeg har glædet mig meget til dit besøg. På De Tre Ege er der blandt andet et særligt fokus på motion og bevægelse, og
jeg håber, at du vil tage både inspiration og viden med herfra.
Snak med beboerne
Ministeren blev vist rundt af centerleder Bettina Wiegaard sammen med afdelingschef i Ældre og Social Service, Hanne
Larsen. Turen gik først til en bogruppe, hvor ministeren fik lejlighed til at tale med beboerne. Derefter så ministeren et
sanserum, aflastningspladser og centerets faciliteter for træning og aktiviteter. Afslutningsvis mødte Thyra Frank nogle af
de frivillige, som hjælper til på centeret.
- Man mærker med det samme, at det er et godt sted. Jeg kan mærke at medarbejderne brænder for opgaven, og man
skal brænde før man kan tænde andre, fastslog Thyra Frank ved besøgets slutning og tilføjede:
- Jeg bliver opløftet af at besøge et sted som dette, der både har mange gode frivillige, en idrætscertificering, sanserum
og aflastningsboliger, som kan være en hjælp for svage ældre og deres pårørende. Og så bliver der serveret varm mad til
aften. Det er ikke alle steder man får det. Det er meget positivt at opleve.
Hun mener endvidere, at det er vigtigt, at få fortalt de gode historier om ældreplejen i Danmark for at løfte områdets
image, så det også i fremtiden bliver muligt at rekruttere den nødvendige arbejdskraft til ældreområdet.

Thyra Frank fik lejlighed til at tale med nogle af beboerne. Her er det Ingrid Laursen i samtale med ministeren.

Her viser 91-årige Jytte Rasmussen, hvordan hun træner i træningscenteret på De Tre Ege.

Hovedpersonerne ved ministerens besøg var (fra venstre) centerleder Bettina Wiegaard, afdelingsleder i Ældre og Social
Service ,Hanne Larsen, ældreminister Thyra Frank, borgmester John Schmidt Andersen og formanden for
Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt.
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Frederikssund er nu Klimakommune Plus
Siden 2010 har Frederikssund Kommune været optaget som Klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening. Med
en styrket indsats for miljøet er Frederikssund nu også ’Klimakommune Plus’ som den blot syvende kommune i Danmark.
Onsdag den 14. februar underskrev præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen,
borgmester John Schmidt Andersen og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, en aftale, der gør
Frederikssund Kommune til Klimakommune Plus i regi af Danmarks Naturfredningsforening. Frederikssund Kommune er
blot den syvende kommune i Danmark, der opnår denne status.

Klimakommune Plus aftale underskrives af borgmester John Schmidt Andersen, præsidenten for Danmarks
Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning.
Den nye status er blevet en realitet, fordi kommunen arbejder på flere fronter med miljøforbedrende tiltag. Det drejer sig
om tilbud til virksomheder om hjælp til energiforbedrende tiltag samt initiativer inden for klimatilpasning som
regnvandsbassiner, vejbede, vådområder og skovrejsning.
Hos Danmarks Naturfredningsforening byder præsident Ella Maria Bisschop-Larsen Frederikssund Kommune
velkommen som den syvende Klimakommune Plus:
- Med Klimakommune Plus aftalen tager Frederikssund et step op i klimaindsatsen. Blandt andet ved at samtænke
klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse og mere natur. Det en god måde at gå til fremtidens udfordringer som både
gavner klimaet og skaber værdi for borgerne i kommunen, udtaler Ella Maria Bisschop-Larsen.

Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over anerkendelsen:
- Jeg er glad for Frederikssund Kommunes nye status som Klimakommune Plus, som er en flot anerkendelse af
kommunens arbejde med klima- og energiinitiativer. Konkret beskytter skovrejsningen ved Skibby
grundvandsressourcerne, og skoven bliver derudover et dejligt, rekreativt område til glæde for mange. Og i et andet
projekt hjælper vi lokale virksomheder i deres arbejde med energibesparelser og en grøn bundlinje, siger John Schmidt
Andersen.
Skovrejsningsprojektet for Normandsskoven, som skoven er døbt, er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune,
Skibby Aktive og Naturstyrelsen. Projektet ’Bæredygtig bundlinje’ er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune,
Frederikssund Erhverv og Gate 21
Formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning glæder sig også over kommunens nye klimastatus, som bygger oven
på kommunens arbejde med at reducere kommunens udledning af CO2:
- Det er vigtigt, at kommunen fremmer tiltag, der værner om klimaet og miljøet. Frederikssund Kommune har gennem de
seneste år som Klimakommune haft stor succes med at nedsætte CO2-udledningen ved hjælp af især energibesparelse i
kommunale bygninger, men også ved at vores renovationsbiler kører på biogas og ved at etablere jordvarme og
solpaneler. At vi nu bliver Klimakommune Plus er et fingerpeg om, at vi er i gang med yderligere vigtige miljøtiltag i
samarbejde med andre, siger Tina Tving Stauning.

Klimakommune siden 2010
Frederikssund Kommune blev Klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening i 2010 og har siden 2009 nedbragt
CO2-udledningen fra de kommunale bygninger med hele 31 % (svarende til mere end 3.000 tons CO2). Denne reduktion
er et resultat af blandt andet indførelsen af energistyring og investering i energibesparende tiltag såsom udskiftning af lys
og ventilationsanlæg. Kommunen har også investeret i miljørigtige biler. Frederikssund Kommune har dermed nedbragt

CO2-udledningen med betydeligt mere end de 2 % om året som klimakommuner forpligter sig til.
Fakta
Klimakommune Plus er en overbygning til begrebet Klimakommune. Plusset bliver tilføjet, hvis en kommune opfylder
mindst to af seks betingelser ud over en årlig CO2-reduktion på 2 %, der er et krav for at blive klimakommune.
Frederikssund Kommune opfylder betingelserne inden for Energirenovering og Klimatilpasning. Læs mere om
betingelserne hos Danmarks Naturfredningsforening.
Kommuner med status af Klimakommune Plus: Frederikssund, Albertslund, Fredensborg, Hillerød, Høje Taastrup,
Middelfart og Svendborg.

Blandt andet repræsentanter fra Naturfredningsforeningen og Byrådet var mødt frem til offentliggørelsen.
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Aktive feriedage for unge flygtninge
Familiekonsulenterne i integrationsteamet i Frederikssund Kommune har i vinterferien inviteret unge flygtningepiger og
drenge til aktive feriedage, hvor de unge har prøvet kræfter med kommunens og foreningslivets forskellige tilbud.
Formålet med de aktive feriedage har været at introducere de unge flygtninge for et udpluk af de aktiviteter og tilbud, som
findes i lokalsamfundet.
- Det er vigtigt at de unge flygtninge er aktive, og ferieperioderne kan ofte være en udfordring, fortæller Suzanne Krogh,
familiekonsulent i kommunens integrationsteam.
Unge flygtningepiger har således mandag i vinterferien kunnet deltage i zumba og yoga i hallen på Ådalens Skole, hvor
frivillige og en træner fra Aerobicgården introducerede pigerne for forskellige øvelser. Tirsdagen stod i fodboldens tegn,
hvor både piger og drenge spillede fodbold med hjælp fra frivillige trænere fra FC Fjordbold.
- Det er et meget godt arrangement, fordi vi ikke har noget at lave i ferien. Jeg har hygget mig og fået bevæget mig og
været sammen med andre. Jeg kan godt lide zumba og dans, og jeg ville gerne gå til det, men jeg har ikke tid, fordi jeg
studerer, fortæller 17-årige Fathieh, der deltog i mandagens zumba og yoga med sine to søstre og mor.
Fathieh arbejder hårdt på at klare sig godt i skolen, så hun kan begynde på gymnasiet efter sommerferien. Hun går til
dagligt i skole på Campus U10.
De to dage med de unge flygtninge har givet familiekonsulenterne en mulighed for at tale med de unge om foreningslivet i
Danmark.

Del af integrationsstrategi
Samarbejdet med fritids-, idræts-, og kulturlivet indgår netop som et vigtigt element i Frederikssund Kommunes
integrationsstrategi. Strategien fra juni 2016 fastslår, at flygtninge og familiesammenførte skal lære det danske samfund
at kende og blive integreret gennem en hverdag, der er meningsfuld og fungerer. Heri spiller foreningslivet en vigtig rolle.
I forhold til de unge flygtninge tilføjer familiekonsulent i integrationsteamet Betina Marcussen, at det er vigtigt med en
tidlig indsats, hvor de unge sikres en hverdag med aktiviteter, engagement og gode relationer. Dette har netop været et
af formålene med aktiviteterne i feriedagene.

Gode relationer og rollemodeller
Flere af mødrene til de unge flygtningepiger deltog også i mandagens zumba og yoga øvelser til stor glæde for
integrationsteamets familiekonsulenter.
- Forældrene er vigtige rollemodeller i de unges liv, og deres deltagelse i lokalsamfundet kan være med til at skabe større
engagement hos de unge, fortæller familiekonsulent Betina Marcussen.
Familiekonsulenterne har allerede en god kontakt med mange flygtningefamilier i kommunen, og glæder sig nu over, at
relationen til især de unge kan styrkes gennem aktive feriedage.
- De unge flygtninge lærer de sociale spilleregler at kende og får styrket deres relation til hinanden såvel som til borgerne
i samfundet, siger Betina Marcussen.
De to aktive feriedage var godt hjulpet på vej af frivillige kræfter i lokalsamfundet.
- Foreningerne vil gerne bidrage til integrationsarbejdet, og de er gode til det og meget engagerede her i Frederikssund,
fortæller Suzanne Krogh.
Efter de to vellykkede dage håber Suzanne Krogh og resten af familieteamet, at de kan tilbyde nye aktiviteter til de unge
flygtninge igen i løbet af året.
- Vi vil rigtig gerne lave noget med de unge igen, og det behøver ikke være sport og bevægelse. Vi vil gerne inddrage
dem i planlægningsprocessen, så de selv kan være med til at finde ud af hvilke aktiviteter, de ønsker at lave, siger
Suzanne Krogh.
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En sten fyldt med historie
Frederikssund Kommune har fået en gammel skubbekværn til låns fra Frederikssund Museum. Skubbekværnen er fundet
i en af de kampestenskældre, som dukkede op under de arkæologiske udgravninger, der gik forud for byggeriet af den
nye svømmehal.
Det er underdelen af en skubbekværn, som kommunen har fået til låns. En skubbekværn er en sten med en flad
overflade, hvorpå datidens bønder lagde sine kerner og kunne male dem til mel ved at skubbe en mindre, rund sten over
dem.

- På Frederikssund Museum er vi rigtig glade for den opbakning vi året rundt får fra Frederikssund Kommune. Det er
derfor en stor fornøjelse at kvittere for opbakningen og løfte et stykke af Frederikssunds spændende historie helt ind i
rådhuset. ”Gruttestenen” stammer fra middelalderkælderen under Tollerup Hovedgaard og blev fundet sidste efterår. Den
er en god påmindelse om, at de, der kom før os, også kendte til slidsomhed, siger Henrik Bo Nielsen, museumsdirektør
hos ROMU, som Frederikssund Museum er en del af.
Skubbekværnen blev fundet i udgravningerne af det, arkæologerne mener, er den gamle forsvundne landsby Tollerup,
som er fra 1400 til 1600-tallet. Men skubbekværnen er meget ældre end det. Faktisk var den allerede på Tollerups tid lidt
af en antikvitet.
Bønder har brugt skubbekværne siden år 4000 f.v.t. I cirka 200 f.v.t. gik man over til at bruge en drejekværn til at male
korn, og i middelalderen overtog vandmøllerne. Stenen har derfor næppe været brugt til dens oprindelige formål i
Tollerup, men måske som fad eller lignende i stenkælderen. Og nu vil den altså komme til at stå som et minde om
fortiden i den nye svømmehal.
- Det er en sjov ting at få til låns, og jeg synes, den vil stå rigtig godt ude i den nye svømmehal, når den er færdigbygget.
Der kan stenen minde os om, at vores område er fyldt med historie og kultur, som vores nutid kun er en lille del af, siger
borgmester John Schmidt Andersen.
Indtil videre står skubbekværnen på rådhuset i Frederikssund på første sal i borgercenteret. Når den nye svømmehal står
klar i 2019, bliver skubbekværnen flyttet dertil.
Skubbekværnen er et lån, og det er stadig Frederikssund Museum, som er en del af ROMU, der ejer den. Skulle den en
dag blive gemt væk og ikke længere udstillet, hvor borgere kan se den, skal museet have stenen tilbage.
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På X & tværs af politik: Statsministrene
I sommeren 2017 skete noget nærmest umuligt: Det lykkedes at samle alle fem nulevende - forhenværende og
nuværende - danske statsministre på Marienborg til optagelser til tv-serien Statsministrene sendt på DR1.
Det blev til to hæsblæsende dage i fuld solskin og med lange diskussioner om, hvad der kræves for at lede Danmark, om
store beslutninger, ligheder og uenigheder besvaret af de eneste fem mennesker, der kender jobbet helt indefra.
I bogen Statsministrene beskriver Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle ThorningSchmidt og Lars Løkke Rasmussen begivenheder, der var med til at markere deres tid som Danmarks statsminister.
Bogen er sammensat af interviews med de fem personer, der som de eneste i Danmark kan svare på spørgsmålet:
Hvordan er det at være Danmarks statsminister?
Kom med bag kameraet til optagelserne på den roste tv-serie og tættere på fem mennesker, som har formet
danmarkshistorien. Hør Anne Sofie Kragh, journalisten bag bogen og tv-programmerne, fortælle om interviews med de
fem statsministre; om deres sejre, deres kriser og hvad de hver især syntes, livet indebar, da de var Danmarks
statsminister.
Foredraget finder sted mandag d. 26. februar kl. 19-21 i Kulturhuset Elværket, Frederikssund.
Billetter købes hos Frederikssund Bibliotekerne eller via bibliotekernes hjemmeside og koster 50 kroner stykket.

Kom til foredrag med den ene af journalisterne bag bogen og tv-programmerne Statsministrene mandag den 26. februar
på Elværket i Frederikssund.
Foredraget er en del af "På X og Tværs", som de tre kulturinstitutioner, Frederikssund Bibliotekerne, Kulturhuset Elværket
og Kulturhuset Rejsestalden, samarbejder om.
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Kom til rejsefest på J.F. Willumsens Museum
I forbindelse med åbningen af udstillingerne ”Rejsebilleder fra Nord og Syd” og ”At samle sig” holder J.F. Willumsens
Museum rejsefest – og du er inviteret med.
Rejs med Willumsen til Alpernes storslåede bjergtinder, storbyliv i Paris eller til Middelhavslandenes sol og strand. Oplev
også Virtual Reality værket ”Qualia", skabt af Dark Matters, der tager dig med til drømmelignende universer inspireret af
Willumsens malerier.
Du kan også rejse tættere på Willumsen og opleve hans selvportrætter og andres fortællinger om kunstneren i både ord
og billeder. Hør bl.a. Willumsens datter fortælle om at vokse op i et kunstnerhjem og dyk ned i de talrige satiretegninger
af Willumsen fra aviser og blade.
Museet fejrer åbningen af de nye udstillinger med sangria til de voksne og is og sjove aktiviteter til børnene fredag d. 2.
marts klokken 16 til 18.
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Ustabilt gadelys i Skibby
I Skibby har borgerne i nogen tid oplevet, at gadebelysningen har været ustabil. Teknisk Forvaltning og kommunens
driftentreprenører, SEAS-NVE og Swarco, har i længere tid arbejdet med at løse problemerne.
- Det er ærgerligt, at borgerne skal opleve dette, men sagen er, at der er nogle komplicerede tekniske vanskeligheder
med styringssystemerne. Derfor kan det godt tage lidt tid, inden vi får det løst, forklarer Henriette Andersen, der er
teamleder i Vej og Trafik.
Mens arbejdet med styringsystemerne er i gang kan borgerne i Skibby derfor opleve, at lyset ind i mellem også er tændt
om dagen.
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KOL- Café den 8. marts
Er du nysgerrig efter at høre, om der er kommet nye tiltag i behandlingen af KOL, så er du og dine pårørende velkommen
på årets første KOL-café.
Vi mødes torsdag den 8. marts kl. 15.30 – 17.30 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Behandling af KOL – inhalationsmedicin og andre afkroge
Overlæge Finn Vejlø fortæller om alt det, som rører sig på KOL-området. Og det er meget andet end inhalationsmedicin.
Måske har du hørt debatten om powerbreathe og cannabis i medierne og spekulerer på, om det virker. Måske har du hørt
andre fortælle om ventilbehandling, lungetransplantation, røde dråber (morfin), prednisolon, vaccination mod
lungebetændelse, forebyggende antibiotika, NIV og tidlig rehabilitering. Eller måske undrer du dig over, at nogle kan have
forebyggende antibiotika og prednisolon i hjemmet som et ”rejsekit,” mens andre ikke kan få det? Og hvorfor er lægerne
ikke altid enige?
Kom og få uddybet og afklaret hvilke tilbud, der er en mulighed for alle, hvad der er målrettet de få - og hvorfor?

KOL-café marts 2017. Foto Henriette Lose
I KOL caféen kan du mødes og udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation som dig, og du kan få gode råd
af ressourcepersoner på KOL-området fra kommunerne og hospitalet.
Caféen er åben for alle interesserede – husk tilmelding
Af hensyn til traktementet skal du tilmelde dig hos Henriette Lose på 40 49 06 26.
KOL-Caféen er arrangeret i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital - Frederikssund, Halsnæs kommune,
Frederikssund kommune og Danmarks Lungeforening.
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Ensretning ophæves på Færgevej
Vejarbejdet på Færgevej i Frederikssund er nu nået så langt, at det er muligt at ophæve ensretningen på vejen. Dette
sker den 21. februar og vil gavne beboere med udkørsel til Færgevej, som får lettere ved at komme til og fra deres bolig.
Midlertidig lysregulering
Der er dog stadig vejarbejde på Færgevej, og der bliver derfor opsat en midlertidig lysregulering på en strækning på ca.
130 meter mellem Lundevej og Egernvej. På strækningen mellem Lille Solbakken og Meny bliver der arbejdet på fortovet
med ny belysning. Der vil derfor stadig være skiltet med restriktioner flere steder på vejen, og Færgevej er således stadig
lukket for gennemkørsel.
I marts måned vil der blive lavet blandt andet nyt helleanlæg, og inden sommerferien vil Færgevej få et nyt lag asfalt.

Ensretningen ophæves nu på Færgevej.
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Ministerbesøg på Ungekontakten
Innovationsminister Sophie Løhde er på tur rundt til alle kommuner i Danmark og mandag den 26. februar var turen så
kommet til Frederikssund Kommune. Ministeren blev modtaget på rådhuset af borgmester John Schmidt Andersen og
næstformand i uddannelsesudvalget Kenneth Jensen.

Innovationsminister Sophie Løhde besøger Frederikssund Kommune. Her er hun flankeret af borgmester John Schmidt
Andersen og næstformanden for Uddannelsesudvalget Kenneth Jensen (tv.).
Særlig organisering
Til en kop morgenkaffe fik Sophie Løhde en orientering om rammerne for SSP (samarbejdet mellem skoler,
socialforvaltning og politiet) og gadeteamets arbejde.
- Gadeteamets medarbejdere bruger en del af deres arbejdstid på skoler eller institutioner mv., og kender derfor de unge
fra deres arbejde. Derfor kan de som gadeteamsmedarbejdere tidligt opdage uhensigtsmæssig adfærd, og de unge er
trygge ved gadeteamet, fordi de kender dem, fortalte SSP-koordinator Jacob Jørgensen.
Trivsel i uddannelsen
Han fortalte også om det trivselsprojekt, der er etableret mellem Campus og Frederikssund Kommune, som handler om
at øge de unges udbytte af deres uddannelse, ved at sikre en god trivsel. Det sker blandt andet med en plan, der gør det
lettere for underviserne på ungdoms- og erhvervsuddannelser at handle, når de bliver opmærksomme på dårlig trivsel
hos en ung.
- Når ungdoms- og erhvervsudannelserne er med, så giver det nogle flere øjne i systemet, der kan spotte de unges
adfærd. Samtidig giver det lærerne en tryghed, at man har et samarbejde og en handleplan, forklarede Jacob Jørgensen.

SSP-koordinator Jacob Jørgensen fortæller her Sophie Løhde om samarbejdet mellem SSP og Ungekontakten. Midtfor
ses leder af Ungekontakten, Keziban Bilal Aydin.
Besøg hos Ungekontakten
Ungekontakten på Campus i Frederikssund var også på ministerens besøgsliste. Ungekontakten samler hele Jobcentrets
ungeindsats, ungevejlederne fra UU Vest, rådgivere fra Social Service, ydelsesmedarbejdere fra Borgercentret,
medarbejder fra Familieafdelingen samt SSP-koordinator. De mange fagligheder på samme sted medfører, at de unge
kun skal henvende sig ét sted. Det betyder, at ingen går forgæves, og at de unge bliver mødt med et uddannelsesrettet
fokus.
Undervejs spurgte ministeren flere gange ind til om love og regler besværliggør udførelsen af opgaver hos enten SSP
eller Ungekontakten.
- Vi har grundlæggende en god offentlig sektor i Danmark, Men den er meget kompliceret, og der er mange lag og siloer i
systemet. Paradoksalt nok er det ofte de borgere, der har de færreste ressourcer, som skal igennem de fleste lag i
systemet. Jeg er optaget af at finde ud af, hvor der er barrierer, så vi kan skabe en mere helhedsorienteret tænkning,
forklarede ministeren om sit fokus på lovgivningen.
Efter besøget på Ungekontakten gik ministerens tur videre til både Egedal og Albertlund kommuner.

Innovationsminister Sophie Løhde (tv.) blev vist rundt hos Ungekontakten af leder Keziban Bilal Aydin.
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Priser uddelt til idræt og foreninger
Med omkring 20.000 aktive og medlemmer i forskellige idrætsforeninger i Frederikssund Kommune, er der mange at
vælge imellem, når der skal uddeles priser. Det er Folkeoplysningsudvalget, der hvert år uddeler priser for at hædre
idrætten og foreningslivet i kommunen, og det var udvalgets formand, Anne Sofie Uhrskov, der stod for prisuddelingen:
- Tro imod traditionen, så flytter prisfesten rundt i vores store kommune. Det er virkelig med til at vi får øjnene op for både

mangfoldigheden af idrætstilbud og forskellige idrætsfaciliteter i kommunen. Aktiviteterne spænder over flere hundrede
både store og små foreninger. Store og små fællesskaber, der danner rammen for børn, unge, voksne og ældre. Det er
unikt, sagde hun blandt andet i sin velkomst.

Formanden for Folkeoplysningsudvalget, Anne Sofie Uhrskov, bød velkommen og overrakte aftenens priser.
Lederprisen
Vinderen af årets lederpris gik til Christian Sparre Hangel fra Frederikssund Sejlklub og Juniorsejlsportscenteret.
- Han har igennem mange år ydet en stor indsats indenfor sin sport, og han er en ildsjæl i ordets fineste forstand.
Christian er en brobygger imellem unge og ældre. Med hans passion for havet og sejlsport har han som leder haft en
afgørende betydning for at der er et sted hvor unge i trygge og sociale rammer kan dyrke sejlsport, lød det blandt andet i
begrundelsen for valget.
- Det er fantastisk – mange tak! Man brænder for noget og bliver ved, fordi man har alle de glade unge mennesker. Når vi
møder jer, så er det det, der giver os glæde, sagde en stolt Christian Sparrre Hangel efter at have fået prisen på 5000 kr.
overrakt.

Christian Sparre Hangel modtog årets lederpris for sit arbejde inden for sejlsporten.
Idrætsprisen

Årets idrætspris på 15.000 kr. gik til Frederikssund OAKS Seniorer, som netop er rykket op i National Ligaen i
Amerikansk Fodbold.
- Frederikssund Oaks stormer frem både sportsligt og medlemsmæssigt. Alle bidrager klubbens aktiviteter. Det ses
allertydeligst når Oaks har hjemmekampe på Ådalen Skole i Frederikssund. Oaks invitere til mere end bare en kamp. I
inviterer altid til fest. Rundt om banen er der ofte mere end 500 tilskuere, der bakker holdet op til en unik stemning, med
holdets egne cheerleadinghold til at lede an. Der er musik og gang i grillen, og alle omkring Oaks føler sig som en del af
fællesskabet, sagde Anne Sofie Uhrskov ved overrrækkelsen.
- Tak for det. Vi fortsætter med at arbejde hårdt og gøre vores bedste. Kom ud og støt os. Vi elsker jer Frederikssund og
Jægerspris, sagde Frederikssund Oaks træner, André Stewart, på engelsk i aftenens korteste takketale.

Træner André Stewart fra Frederikssund Oaks, som spiller amerikansk fodbold, takker her for idrætsprisen.
Fritidsprisen
Aftenens sidste pris gik til De Grønne Pigespejdere i Frederikssund.
- Spejdergruppen har i en årrække arbejdet aktivt for at unge piger med flygtninge baggrund, kan blive en del af deres
fællesskab. Flere af de unge piger har været med på Spejderlejr i Sønderborg og oplevet det sammenhold, man også
kan finde uden for hjemmet. Fritidsprisen gives for den inspiration Jeres aktive indsats er for os alle og fordi I er med til at
fremme hele tanken om folkeoplysning for alle, sagde Anne Sofie Uhrskov om begrundelsen for valget.
- Vi er en ren pigegruppe, så vi greb chancen, da vi så, at pigerne i flygtningelejren ikke havde andre steder at være. De
var med på lejr i Sønderborg, og det var noget af en oplevelse for dem, sagde gruppeleder Heidi Lyngbøg efter
modtagelsen af prisen. Hun tilføjer, at der er ”rigtig fedt” at få denne anerkendelse og fortæller, at De Grønne
Pigespejdere har et ønske om at komme til London og se et spejdercenter og et spejdermuseum, og i den forindelse er
prisen på 15.000 kr. kærkommen.

Heidi Lyngbøg (tv.) takker for Fritidsprisen, som gik til De Grønne Pigespejdere. Yderst til højre ses formanden for
Folkeoplysningsudvalget, Anne Sofie Uhrskov (V).

142 anerkendelser uddelt
Ved idrætsprisfesten bliver der foruden de tre faste priser også giver anerkendelser til de sportsudøvere, der har vundet
guld, sølv eller bronze ved internationale eller danske mesterskaber eller har vundet guld ved landsdelsmesterskaber
eller sjællandske mesterskaber i regi af Danmarks Idrætsforbund, Danske gymnastik- og idrætsforeninger, Dansk
Firmaidrætsforbund eller Dansk Handicap Idrætsforbund. I alt 142 udøvere havde gjort sig fortjent til en sådan
anerkendelse. Se listen over anerkendelser her.

Her er det medlemmer af Frederikssund Taekwondo-klub, der fremviser deres anerkendelser.

I alt 142 anerkendelser til lokale sportsudøvere blev uddelt ved prisfesten.
Foruden prisoverrækkelser og anerkendelserne kunne de 300 fremmødte i Møllegårdhallen i Jægerspris opleve
musikalsk underholdning med bandet Shuffled Cards fra Musikskolen. Også Jægerspris Underducks Floorballklub gav
opvisning i deres færdigheder på gulvet i hallen.

Jægerspris Underducks Floorballklub viste deres færdigheder på gulvet i hallen.

Bandet Shuffled Cards fra Musikskolen gav flere numre i løbet af aftenen.

Omkring 300 mennesker var mødt op til prisfesten i Møllegårdhallen i Jægerspris tirsdag den 27. februar 2018.
Foto: Kenneth Jensen.
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Flere henvendelser om kødannelse
Frederikssund Kommune modtager for tiden henvendelser fra borgere, som gør opmærksom på kødannelser i trafikken.
Det drejer sig særligt om Skovnæsvej (rute 53) og J. F. Willumsensvej.
Begge disse veje er statsveje og hører under Vejdirektoratet.
Derfor har Frederikssund Kommune orienteret Vejdirektoratet om situationen. Hvis du som borger ønsker at give
meldinger om trafikafviklingen på statens veje kan du kontakte Vejdirektoratet på:
Tlf.: 72 44 33 33 eller
Mail: vd@vd.dk
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Transport af broelementer vil påvirke trafikken
Mandag den 5. marts ankommer de første elementer til brodækket til Kronprinsesse Marys Bro til Frederiksværk Havn.
De store betonelementer vejer hver mellem 99 og 113 ton, og de skal efter ankomsten i Frederiksværk fragtes videre til
Frederikssund på specialtransporter.
Da der ikke bliver transporteret brolementer i myldretiden vil det første broelement forlade Frederiksværk Havn ca. kl.
9.00 med retning mod Frederikssund. Ruten for transporterne er fra Frederiksværk Havn via rute
16/Hundestedvej/Hillerødvej til Lille Kregme, og derfra ad Frederikssundsvej/Rute 211 til den nye adgangsvej til
Fjordforbindelsen syd for jernbanen.

Et af de broelementer, som skal køres på 30 m. lange lastbiler fra Frederiksværk til Frederikssund.
Langsom kørsel
”Det bliver noget af et syn. Lastbilerne er cirka 30 meter lange og skal fragte nogle ekstremt store og tunge elementer. Vi
kommer til at genere trafikken på ruten, fordi lastbilerne kører langsomt. Vi har flyttet skilte for at få plads til lastbilerne, og
den første tur skal vise, om vi har fået rykket nok rundt på vejudstyret,” siger Henrik Vincentsen, projektchef i
Vejdirektoratet.
”Den sværeste del på ruten bliver turen gennem rundkørslerne på strækningen. Her skal transporterne helt ned i fart, og
trafikken standses af følgebiler. Derfor håber vi, at vores medtrafikanter vil være tålmodige og respektere, at
transporterne kører meget langsomt,” siger Henrik Vincentsen.
Transporterne må køre med en hastighed på maksimalt 45 km/t. når de er fuldt lastet.
Den forventede ankomst til byggepladsen i Frederikssund er klokken cirka 10.30 efter en køretur på ca. halvanden time.
”Brodækket på Fjordforbindelsen kommer til at bestå af i alt 492 elementer, så vi skal altså gentage disse transporter 492
gange over det kommende år. På mandag nøjes vi med de to første transporter,” siger Henrik Vincentsen.
Mandag den 5. marts ankommer i alt 12 broelementer til Frederiksværk Havn. På dagen vil de første to elementer blive
fragtet til byggepladsen i Frederikssund. De resterende elementer vil i løbet af uge 10 blive fragtet til byggepladsen med
2-3 daglige transporter.

Sådan ser ruten for særtransporterne ud. Kilde: Vejdirektoratet.
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Udskiftning af stibro over Græse Å
Den gamle stibro over Græse Å er udtjent og trænger til udskiftning. Derfor begynder Frederikssund Kommune tirsdag
den 6. marts med nedtagning af den gamle bro og efterfølgende etablering af en ny bro. Samtidig hæves stien og broen,
så der bliver færre oversvømmelser af stien ved højvande.
Den nye bro bliver bygget i den hårde træsort Azobe, som er særdeles vejrbestandigt. Broen ventes at få en levetid på
omkring 75 år.
Spærret for trafik
Arbejdet finder sted fra
tirsdag den 6. marts kl. 10 til fredag den 9. marts kl. 16.
Under arbejdet vil broen være lukket for færdsel.

Kort over området.
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Arrangement om det gode seniorliv
Hvis du er fyldt 75 år i perioden 1. september 2017 til 22. februar 2018, er du inviteret til et arrangement med temaet ”Det
gode seniorliv”. Du er velkommen til at tage en ledsager med.
Invitationen er sendt til din e-boks. Er du ikke er tilmeldt e-boks, får du invitationen pr. brev.
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, the, kage og frugt.
Tilmelding
Tilmelding skal ske via e-boks. Du kan også ringe på 47 35 22 08 mandag og onsdag kl. 11 – 14.
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.
 Onsdag den 14. marts 2018 kl. 14 – 16 på Tolleruphøj, Roskildevej 160 A, 3600 Frederikssund. Her møder du
diætisten, forebyggelseskonsulenten og fysioterapeuten. Tilmelding senest den 7. marts.
 Onsdag den 12. april 2018 kl. 14 – 16 i Aktivitetscenteret, Nyvej 7 B, 4050 Skibby. Her møder du medarbejdere
fra inkontionensklinikken, forebyggelseskonsulenten og fysioterapeuten. Tilmelding senest den 5. april.
Forebyggende tilbud
Arrangementet ”Det gode seniorliv” er et nyt tiltag. Frederikssund Kommune vil afprøve, om det er et godt alternativ til et
eventuelt besøg i hjemmet af en forebyggelseskonsulent.
Hvis du er i en svær situation af fysiske, psykiske eller sociale årsager, så har du mulighed for at få et forebyggende
hjemmebesøg i stedet for at deltage i arrangementet. Besøget varer en time, og det er en sygeplejerske, der kommer
hjem til dig og taler med dig om din trivsel og sundhed.
Har du behov for et besøg, kan du ringe på 47 35 22 08 mandag og onsdag kl. 11 – 14.
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Markant fremgang på skolerne i ny undersøgelse
Elever og medarbejdere på skolerne i Frederikssund Kommune oplever en markant fremgang på blandt andet trivsel,
undervisning, relationer og samarbejde. Det viser resultaterne fra det landsdækkende forskningsprojekt Program for
læringsledelse, der er finansieret gennem A.P. Møller Fonden.
I slutningen af 2017 gennemførte alle skoler i Frederikssund Kommune for anden gang en omfattende
spørgeskemaundersøgelse i projektet, hvor elever, forældre, lærere, pædagoger, klasselærere og skoleledere deltog.
Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2015, og de nye resultater fra 2017 giver dermed et billede af udviklingen
inden for centrale områder på skolerne.
Resultaterne for 2017 viser, at der er fremgang på de fleste af undersøgelsens temaer for alle deltagergrupper. For
eleverne i 0.-3. klasse er der fremgang på alle temaer, og resultaterne var især gode i forhold til trivsel samt relationen
mellem elev-elev og lærer-elev.
For eleverne i 4.-10. klasse viste undersøgelsen en fremgang på 13 ud af 16 temaer. Størst fremgang var der på faglig
trivsel, struktur i undervisningen og støtte og interesse fra læreren. Det bliver samtidig understøttet af skoleledernes
besvareler, der viser, at de oplever en klar forbedring af skolens arbejdsmiljø og skolekultur.
De positive resultater hos eleverne vækker glæde hos formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V).
- Elevtrivslen er et fokusområde for os i Frederikssund Kommune, så det er rigtig godt at se, at vores elever er blevet
mere glade for at gå i skole og generelt trives i højere grad end tidligere. Samtidig giver eleverne udtryk for, at
undervisningen er blevet bedre og mere struktureret, og at de oplever mere støtte og interesse fra lærerne. Det er et stort
skulderklap til skolernes lærere, pædagoger og ledere, siger Morten Skovgaard.
Fokus på fortsat fremgang
Også hos lærerne viser undersøgelsen fremgang. Lærerne oplever, at de samarbejder mere om undervisningen end
tidligere. Derudover oplever lærerne en markant fremgang i forhold til deres udvikling af læringsstrategier, og lærerne

vurderer ligesom eleverne, at der er mere struktur i undervisningen. Hertil viser resultatet for lærernes besvarelser, at de
oplever færre adfærdsproblematikker i skolen.
Pædagogerne oplever også færre adfærdsproblemer, ligesom de oplever markant fremgang i deres motivation og
arbejdsindsats samt kompetencer til at udføre deres arbejde. Modsat lærerne ses dog en tilbagegang i forhold til
samarbejdet om eleverne og det pædagogiske arbejde, hvilket Morten Skovgaard mener, der skal sættes fokus på.
- Med en undersøgelse som denne er det vigtigt, at vi ser på det, vi gør godt, og der er heldigvis mange gode ting, at
fremhæve. Men vi skal også huske at have fokus på både at forbedre os på de områder, hvor vi kan se, at vi kan gøre
det bedre. Vi skal derfor fortsætte den gode udvikling med elevernes trivsel, men vi skal også sikre os, at eksempelvis de
faglige præstationer følger den gode udvikling. Derudover skal vi kigge nærmere på, hvorfor pædagogerne ikke i samme
grad som lærerne oplever et bedre samarbejde om eleverne i skolen, siger Morten Skovgaard.
Ros til skolernes fremgang
Professor ved Aarhus Universitet, Lars Qvortrup, som er projektleder i Program for læringsledelse, har sammen med et
forskerteam håndteret de mange data fra undersøgelsen, så de kunne omsættes til forskellige rapporter til kommunerne
og skolerne.
- Ved bearbejdningen af de mange data har vi blandt andet bemærket de gode resultater i Frederikssund Kommune. Det
er glædeligt, at der er fremgang næsten over hele linjen. Gennem projektet har Frederikssund Kommune arbejdet med
forskellige kompetenceforløb, der har taget udgangspunkt i resultaterne fra 2015. Kompetenceudviklingen har haft fokus
på at øge samarbejdet mellem de pædagogiske medarbejdere med henblik på at styrke elevernes trivsel og faglige
udvikling. Vi kan nu se tegn på, at det har givet pote i resultaterne. I det hele taget er det godt at se, at skolernes arbejde
med data bærer frugt, siger Lars Qvortrup og kommer samtidig med en lille stikpille til forældrenes deltagelse i
undersøgelsen:
- En af de få ting der trækker ned, er, at kun 35 % af forældrene svarede på deres spørgeskema. Det er rigtig ærgerligt,
da forældrenes stemme og involvering er meget vigtig. Vi håber alle, at det ser anderledes ud i 2019, hvor den næste
undersøgelse gennemføres.
Resultaterne fra undersøgelsen gennemført i 2017 kan ses i referatet for Uddannelsesudvalgets møde den 7. februar
2018 i sag 10.

Den seneste undersøgelse i Program for læringsledelse viste flot fremgang på næsten alle parametre, deriblandt, trivsel,
relationer og undervisning.
Foto: Kenneth Jensen
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Vinterberedskabet i aktion
Når det sner, er der i Frederikssund Kommune knap 250 km veje, som skal holdes farbare døgnet rundt. De kaldes
klasse 1-vejene. Dertil er der ca. 150 km klasse 2 og 3 veje, hvor der bliver glatførebekæmpet, hvis særlige forhold gør
det påkrævet.
Du kan læse om snerydningsindsatsen her på vores hjemmeside, hvor du også kan se et kort over de forskellige
vejklasser.
Husk også at hvis du er grundejer, så har du ansvaret for at holde dit fortov ryddet og farbart.
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S-banen lukkes i påsken
Sporene på den 40 km lange strækning mellem Valby og Frederikssund er så slidte, at de skal igennem en
gennemgribende renovering. Så længe arbejdet står på, vil togene blive erstattet af busser, hvilket vil betyde forlænget
rejsetid. I første omgang standses S-togene på strækningen i helligdagene i påsken og derefter i de øvrige helligdage
hen over foråret.
Den længste spærring ligger henover sommeren – fra 1. juni til 25. august, og er bevidst lagt hen over sommerferien for
at genere de daglige arbejdspendlere mindst muligt.

Tidsplan for arbejdet
Totalspærring af begge spor Valby-Frederikssund i 2018:
• Påsken, 28. marts (aften) – 2. april
• St. Bededag, 26. april – 30. april
• Kr. Himmelfart, 9. maj -14. maj
• Pinsen, 18. maj – 22. maj
• Sommerlukning i 12 uger, 1. juni – 25. august
Lange natspærringer og supplerende spærringer af begge spor Valby-Frederikssund:
• Uge 42, 12. oktober–22. oktober
Køreplaner/togbusser
Generelt henviser DSB til www.rejseplanen.dk hvis du vil vide, hvor og hvornår togbusserne kører.
På denne side kan du få et overblik over hvilke busser, der kører i påsken, og hvor de holder.
Supercykelstien
For nogle kan supercykelstien måske være et alternativ til togbusserne. Se ruten fra Frederikssund til København på
supercykelstiernes hjemmeside.
Samkørsel
Der er flere muligheder for at finde nogen at køre sammen med i bil. Det kan du gøre på følgende links:
Gomore
Samkørsel
Pendlernet
Følg med på Facebook
Banedanmark har lavet en facebookside, hvor du kan følge projektet.
Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen har også lavet en facebookside med information om projektet.

S-togene kører ikke i påsken.
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Lær at tackle angst og depression – et onlinekursus
Tilbuddet er gratis og til dig, der er over 18 år og har symptomer på angst og depression.
Kurset kan give dig inspiration og viden til at tackle de problemer og udfordringer, der følger af dine symptomer. Formålet
er, at du kan leve et godt liv, hvor det er dig, og ikke symptomerne, der styrer.
Kursusform
Inden du starter, skal du til en indledende samtale med koordinator Rikke Rossen Hansen.
Du kan deltage på daghold eller aftenhold. Undervisningen foregår over syv 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 medkursister ved at chatte, og du kan gennemgå ugens materiale, når det passer dig.
Tilmelding og kursusstart
Det næste daghold starter den 5. april 2018 kl. 12, og næste aftenhold den 9. april kl. 19.
Tilmeld dig hos koordinator Rikke Rossen Hansen på 24 44 60 73.
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Flot fremmøde til fødselsdagsarrangement for 75-årige
Caféen på omsorgscentret Tolleruphøj i Frederikssund var onsdag den 14. marts fyldt af interesserede ældre, som er
fyldt 75 år inden for det seneste halve år. Sammenkomsten er et forebyggende tiltag fra Frederikssund Kommune, der
skal gøre opmærksom på tilbud i kommunen.

Omkring 50 ældre var mødt frem til arrangementet om det gode seniorliv.
Spis godt og gå hurtigt
Et af oplæggene handlede om kost, og her kunne deltagerne blandt andet høre, at vi mister 1% af vores muskelmasse
hvert år, efter vi er fyldt 50 år. Derfor er der god grund til at være opmærksom på pludselige vægttab, når man bliver
ældre, for det er ikke nødvendigvis fedtet men muskelmasse man er i risiko for at miste, fortalte en af kommunens
kliniske diætister, Jannie Stryhn. Derudover er mangel på væske et punkt, hvor man som ældre også bør være særligt
opmærksom, understregede hun.
Fysioterapeut Hanne Frandsen fik alle gæsterne op af stolene med øvelser, som gav smil på læben. Hun fortalte om,
hvor vigtigt det er at være fysisk aktiv. Hun viste et skema over den fysiske aktivitets betydning for muskelstyrken og
evnen til at kunne klare sig selv. Et godt råd til at bevare muskelstyrken er at gå ture, hvor man med intervaller går så
hurtigt, at man bliver forpustet, forklarede hun.

Kurve, der viser sammenhængen mellem fysisk aktivitet og evnen til at klare sig selv.
Aktiviteter for ældre
Aktivitetscentret for seniorer på Tolleruphøj er et af Frederikssund Kommunes brugerstyrede centre. Her kunne
deltagerne møde Erik Zangenberg, som er formand for brugerrådet. Brugerrådet har eksisteret siden 1997 og sørger for
at skabe en lang række aktiviteter for de ældre. På Tolleruphøj kan man således deltage i billard, petanque, dart, bridge
og IT-undervisning. Samtidig bliver der lavet forskellige musikalske arrangementer og fester, fortalte Erik Zangenberg.
Mere nærværende
Blandt deltagerne var Rita og Finn Nielsen fra St. Rørbæk.
- Jeg vidste jo en del af det i forvejen, men det kan godt være, at man kan bruge det til et eller andet på et tidspunkt. Når
man får det fortalt på denne måde, så biver det lidt mere nærværende, fortalte parret, der indtil videre er helt selvhjulpne

og ikke har brug for hjælp fra kommunen.
Også Dot Nielsen fra Oppe Sundby deltog. Hun er dog ikke fyldt 75, men var med som ledsager til sin mand.
- Det er meget interessant at høre oplæggene – jeg håber at blive klogere på mange ting. Som ældre er det jo blandt
andet vigtigt at vide, hvor man henvender sig for at få hjælp og vejledning, fastslog hun.
Kommende arrangement
Et lignende arrangement bliver holdt onsdag den 12. april på Ældre- og Aktivitetscentret, Nyvej 7B i Skibby. Hvis man er
fyldt 75 år i perioden 1. september 2017 til 22. februar 2018 har man modtaget en direkte invitation.
Forebyggende hjemmebesøg
Arrangementet ”Det gode seniorliv” er et nyt tiltag. Frederikssund Kommune vil afprøve, om det er et godt alternativ til et
eventuelt besøg i hjemmet af en forebyggelseskonsulent. Hvis du er i en svær situation af fysiske, psykiske eller sociale
årsager, så har du mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg i stedet for at deltage i arrangementet. Besøget
varer en time, og det er en sygeplejerske, der kommer hjem til dig og taler med dig om din trivsel og sundhed. Har du
behov for et besøg, kan du ringe på 47 25 22 08 mandag og onsdag kl. 11-14.
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Dygtige elever vandt Kina-konkurrence
18 elever i 8. klasse fra Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner skal besøge Kina til september i år. De har alle
deltaget i en konkurrence udskrevet af skolenetværket i Bycirklen, som havde til formål at give eleverne indblik i og viden
om kinesiske unges skolegang, livsformer og hverdag samt kinesiske samfundsforhold og kultur.
Motiveret ansøgning
Kravet til eleverne i konkurrencen var at lave en motiveret ansøgning på engelsk, hvor eleverne skulle sætte ord på deres
forventninger til et udvekslingsophold i Kina og på ligheder og forskelligheder mellem de to lande. Opgaverne er
efterfølgende blevet bedømt og udvalgt af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra forskellige
uddannelsesinstitutioner og fra erhvervslivet.
Overrasket af borgmesteren
Onsdag eftermiddag var 8. klasseselever fra de skoler, der har deltaget, så samlet på Ådalens Skole for at høre hvem de
heldige fem elever var. Og det var borgmester John Schmidt Andersen (V), der fik fornøjelsen af at udnævne vinderne.
- Bycirklens 10-årige samarbejde med Wuxi har allerede åbnet for og høstet resultater af udveksling af viden og
erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø og erhvervsliv. Det skal vi fortsætte med at dyrke og udvikle,
sagde borgmesteren, inden han kaldte vinderne frem.
Vinderne blev:
Sewal Jasmin Corca fra 8.Y på Trekløverskolen,
Daniel Hailing fra 8.E på Ådalens Skole,
Emma Hviid fra 8.L på Ådalens Skole,
Laurits Vinther fra 8.M fra Ådalens Skole, og
Nanna Brockenhuus fra 8.L på Ådalens Skole.
Glade og overraskede
Ingen af eleverne havde på forhånd fået at vide, hvem der havde vundet. Det var derfor ægte overraskelse man kunne se
i ansigterne på de kommende kinarejsende.
- Vi er rigtig glade og meget overraskede! Jeg elsker at rejse, og synes det er spændende at opleve nye kulturer, sagde
Daniel Halling fra 8. E på Ådalens Skole.
Siden 2007 har kommunerne i Bycirklen haft et samarbejde med byen Wuxi i Kina. Samarbejdet har ført til flere fælles
projekter og elevudvekslinger på tværs af landegrænserne, hvor skolekonkurrencen spiller en central rolle.
Udvalget, som bedømte elevernes opgaver, bestod af:
• Lars Wilms, Kommunaldirektør Egedal Kommune og ansvarlig for Bycirklens Kina-samarbejde
• Merete Brodersen, Souschef og Pædagogisk Leder, Hedegårdsskolen, Ballerup, medlem af Bycirklens Skolenetværk
• Maria Nyland Jensen, Uddannelsesleder, Borupgaard Gymnasium, tovholder for Bycirklens Uddannelsesnetværk
• Peter Bo Andersen, Direktør, Frederikssund Erhverv.

De dygtige elever, der skal til Kina til september. Fra venstre: Hanne Rask Pedersen, Pædagogisk leder på Ådalens
Skole, Nanna Brockenhuus, Laurits Vinther, Emma Hviid, Daniel Hailing, Sewal Jasmin Corca og borgmester John
Schmidt Andersen. Foto: Frederikssund Kommune.
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Frikommuneforsøg: Styrket indsats for udsatte unge
Frederikssund Kommune er med i et frikommuneforsøg om at skabe sammenhængende borgerforløb. Fredag
udvekslede i alt ni ”frikommuner” de foreløbige erfaringer i forsøget. I Frederikssund arbejdes der med at hjælpe udsatte
unge gennem en mere koordineret og samlet indsats.
Kulturhuset Galaksen i Værløse dannede fredag ramme om et årskonvent mellem de ni kommuner i det
frikommunenetværk, som arbejder med ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.
Frederikssund er én af kommunerne. Borgmester John Schmidt Andersen deltog sammen med øvrige borgmestre på
dagens møde.

Syv borgmestre og én minister samlet til gruppebillede.

”Jeg er glad for, at vi er med i frikommuneforsøget til gavn for udsatte borgere. Vi er med til at lægge grundstenene til den
lovgivning, der er på vej om at gøre det muligt for kommunerne at arbejde med én samlet handleplan for udsatte borgere.
Borgerne skal naturligvis være i centrum og ikke løbe spidsrod mellem flere afdelinger i kommunen. Forsøget giver
samtidig positiv opmærksomhed til at kunne hjælpe og vejlede udsatte borgere bedst muligt og er med til at skabe en ny
kultur i kommunerne om at arbejde mere koordineret,” siger John Schmidt Andersen. Han tilføjer, at det har stor værdi at
mødes i frikommunenetværket og kunne bruge hinandens ideer og kompetencer.
Kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød er med i
frikommunenetværket.

Borgmesteren ledsagede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille på en tur imellem standene i en
vidensbørs, hvor kommunernes metoder og erfaringer blev præsenteret
Indsatser for udsatte unge
I Frederikssund Kommune er vinklen på frikommuneforsøget at arbejde med koordinerede indsatser for udsatte unge
borgere. Det er et frikommuneteam, som i hverdagen arbejder tværgående med projektet og kontakten med de unge.
Direktør Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune, Helle Hagemann Olsen deltog i en paneldebat
om de foreløbige erfaringer med at være frikommune. Hun siger om kommunens deltagelse i projektet:
”I frikommuneforsøget skaber vi mest mulig enkelhed for udsatte unge ved at skabe én indgang til kommunen. Dermed
kan de unge nemmere bevare overblikket over egen situation og skal kun skal forholde sig til én sagsbehandler i stedet
for mange. Frikommuneforsøget gør det muligt at bryde siloerne ned, og den tilgang mener jeg er meget vigtig i vores
måde at arbejde sammen med borgerne på. Det kræver samtidig, at vi i kommunens maskinrum kan arbejde tværfagligt
– også når det handler om komplicerede problemstillinger. Vores fokus er på de unges ressourcer, og vi arbejder
sammen med de unge om at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet,” siger direktør Helle Hagemann
Olsen

Der blev udvekslet erfaringer i frikommunenetværket.
Perspektiverne
Simon Emil Ammitzbøll-Bille ser meget store og positive perspektiver i kommunernes arbejde med at skabe mere
enkelhed for borgerne:
”Med frikommuneforsøgene sætter vi borgeren i centrum og kan give en bedre hjælp, og kommunerne kan tilbyde bedre
indsatser – også set i samfundsøkonomisk perspektiv. At arbejde med én indgang for borgeren kan derudover skabe
mere tilfredshed hos medarbejderne i deres arbejde, fordi der er større mulighed for at lykkes med indsatsen. Det er
spændende at følge forsøget, og vi skal høre om og lære af erfaringerne fra frikommuneforsøget,” sagde ministeren på
årskonventet.
Fakta
Siden januar 2018 har Frederikssund Kommune arbejdet med organisering og identifikation af unge i
frikommuneprojektet, der skal styrke sammenhængen og forbedre indsatsen for udsatte borgere mellem 16 og 22 år.
De unge borgere i projektet får:
 én samlet handleplan
 én sammenhængende indsats
 én sagsbehandler der koordinerer indsatsen med andre afdelinger i kommunen
Projektet løber frem til 1. juli 2020. Herefter tages der beslutning om, hvorvidt projektet skal fortsætte.
Som det er i dag, stiller lovgivningen krav om, at borgere skal have en handleplan for hvert lovområde, fx en plan i
jobcenteret og en plan i Familieafdelingen eller Voksenafdelingen. I frikommuneforsøget skal borgeren eksempelvis ikke
fortælle sin historie til mange forskellige medarbejdere og holde styr på flere handleplaner.
Ni kommuner har fået grønt lys fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at blive frikommune med det sigte at arbejde med
én sammenhængende, tværgående handleplan for borgerne og afprøve forskellige metoder.

Keziban Bilal Aydin er leder af Frederikssund Jobcenters Ungeenhed og Frikommuneteamet. Sanne Dan Jensen er
projektleder for frikommuneforsøget i Frederikssund Kommune. Begge deltog under erfaringsudvekslingen med de andre
kommuner.
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Færgevej er åben igen
Færgevej i Frederikssund har været lukket for gennemkørsel i længere tid på grund af vejarbejde, men nu er vejen åben
for trafik igen i begge retninger. Der er dog stadig vejarbejde på vejen, og trafikanterne opfordres derfor til at køre
forsigtigt og tage hensyn til dem, der arbejder på vejen. Fartgrænsen på Færgevej er 40 km/t.
Ny asfalt til maj
Færgevej har siden august 2017 fået lagt nye fortove og cykelstier samt lavet ny afvanding og belysning. Det sidste
arbejde ventes færdiggjort i løbet af marts måned, og så mangler der kun at bliver lagt ny asfalt på kørebanerne og
cykelstierne. For at lægge ny asfalt kræves der væsentligt højere temperaturer end foråret 2018 har budt på. Den nye
asfalt forventes derfor at blive lagt i maj måned.

Færgevej, marts 2018. Foto: Frederikssund Kommune.
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Få et røgfrit forår
Bliv røgfri sammen med andre på et rygestopkursus.
Du bliver inspireret og motiveret til at fastsætte en stopdato og får redskaber til at fastholde dit rygestop.
Tilmeld dig hos rygestopinstruktør Rikke Rossen Hansen på 24 44 60 73.
Kurset starter mandag d. 16/4 – 2018 og foregår en gang om ugen over 7 uger i tidsrummet kl. 16:00 – 18:00. Det er
vigtigt at du deltager i alle syv møder.
Inden kurset starter, skal du til en individuel samtale med rygestopinstruktøren. Samtalen varer cirka en time.
Det hele foregår på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund.

Erantis. Foto: kaars
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Infrastruktur på dagsordenen
Det var Frederikssund Erhverv, der havde inviteret folketingsmedlemmerne Kim Christiansen (DF) og Pia Adelsteen (DF)
på besøg for at give et opdateret billede af udviklingen i Vinge og andre dele af kommunen inkl. brobyggeriet.
Erhvervslivet har gennem mange år oplevet en meget stor interesse for og støtte til væsentlige, lokale infrastrukturforhold
fra netop disse to folketingsmedlemmer. Fra Frederikssund Kommune deltog borgmester John Schmidt Andersen (V) og
formand for Teknisk Udvalg og fungerende viceborgmester, Tina Tving Stauning (A) i besøget.
Følger Vinge meget
Efter en velkomst fra formanden for Frederikssund Erhverv, Michael Tøgersen, kvitterede Pia Adelsteen for invitationen:
- Jeg følger både Vingeprojektet og brobyggeriet meget. Når man har været med fra start, så er det afsindigt spændende
at følge med i. Mange snakker om hvorvidt Vinge Station er hønen eller ægget, men sagen er, at stationen hænger
sammen med resten af Vinge, og de er gensidigt afhængige af hinanden, sagde Pia Adelsteen, der selv er tidligere
medlem af Frederikssund Byråd.
Kim Christiansen, der er Dansk Folkepartis transportordfører, kvitterede også for invitationen og slog fast, at de begge
bakker op om etableringen af Vinge Station.

Besøg i Vinge. Fra venstre formand for Teknisk Udvalg og fungerende viceborgmester Tina Tving Stauning (S),
borgmester John Schmidt Andersen (V), Pia Adelsteen MF (DF), Kim Christiansen MF (DF), formand for Frederikssund
Erhverv, Michael Tøgersen, teknisk direktør i Frederikssund Kommune, Kristian Nabe-Nielsen og erhvervskonsulent i
Frederikssund Erhverv, Pernille Krogh.
Vigtigt med støtte
Under en gåtur rundt i Deltakvarteret mødte de to folketingspolitikere en af de entreprenører, der bygger i Vinge, Jacob
Bach fra Gribskov Byg. Han takkede de to politikere for deres støtte til Vingeprojektet:
- Det er vigtigt for os, at der er en positiv ånd omkring Vinge generelt og om stationsbyggeriet. Vi holder åbent hus herude
hver anden søndag, og der kommer masser af interesserede mennesker. Men mange tøver, hvis der er usikkerhed.
Derfor er det vigtigt for os, at der er nogen, som støtter Vingeprojektet, fastslog han. Gribskov Byg opfører 15 klyngehuse
på Camarguevej i Vinge.

Entreprenør Jacob Bach taler her med Pia Adelsteen.
Besøg ved Fjordforbindelsen
Efter besøget i Vinge gik turen videre til Fjordforbindelsen Frederikssund, hvor Vejdirektoratets projektchef Henrik
Vincentsen blandt andet fortalte om den maskine, der skal sætte de mange broelementer på plads. Maskinen er 150
meter lang og vejer ca. 650 tons og er bygget til at kunne håndtere broelementerne, som vejer omkring 100 tons pr. styk.
- Broelementerne er støbt ved siden af hinanden. Derefter er de nummereret og skal sættes på i den helt rigtige

rækkefølge for at passe perfekt sammen, fortalte Henrik Vincentsen blandt andet. Vejdirektoratet forventer at det første
broelement bliver sat på i indeværende uge.

Ved Fjordforbindelse kom gæsterne tæt på den enorme maskine, der skal sætte broelementerne på plads. Fotos:
Frederikssund Kommune.
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Nye genbrugsbeholdere over hele kommunen
Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune har besluttet at etablere genbrugsbeholdere centrale steder over hele
kommunen. Her vil det blive muligt at aflevere op til seks forskellige typer affald: plast, metal, papir, glas, pap og batterier.
Skal øge genanvendelsen
Formålet er at gøre det nemmere at sortere deres genanvendelige husholdningsaffald, så endnu mere affald fremover
bliver genanvendt. De seneste tal fra 2016 viser, at borgerne i Frederikssund Kommune sendte 51% af
husholdningsaffaldet videre til genanvendelse.
- Borgerne i Frederikssund Kommune har i mange år været rigtig gode til at sortere, og med de nye genbrugsbeholdere
endnu flere steder rundt i hele kommunen, kommer vi igen til at øge genanvendelsen. Et godt udgangspunkt for at være
på forkant i den grønne omstilling, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Arbejdet med at etablere de nye beholdere begynder i april og forventes afsluttet i løbet af sommeren 2018.
Du kan læse mere om de nye genbrugsbeholdere på hjemmesiden.
Her etableres de nye genbrugsbeholdere:
Dalby, Solbakkevej / Brugsen
Dalby Huse, Traneagervej / købmand
Ferslev, Mejerivej / Mirabellestrædet
Frederikssund C, Servicegaden / bibliotek
Frederikssund C, Sydkajen
Frederikssund N, Frejasvej / Tornsangervej
Frederikssund S, Marbækvej / Rema 1000
Gerlev, Bygaden / kirken
Græse, Græse Bygade
Græse Bakkeby, Højvang / Brugsen
Havelse Mølle, Havelse Mølle
Hyllingeriis, Hyllingeriis
Jægerspris, Møllehegnet / Brugsen
Jørlunde, Bygaden / Hotel Skjalm Hvide
Kulhuse, Barakvejen / Brugsen
Over Dråby Strand, Dråbyvej
Skibby, Bymidten / Meny
Skuldelev, Sølvkærvej
Slangerup, Stationsvej / rutebilstation
Slangerup, Bakkebo
Sønderby, Sønderby Bro / gadekær
Vellerup, Birkebækvej / Verdens Ende
Venslev, Bygaden / tanken

Billedet er en visualisering, der viser, hvordan de nye genbrugsbeholdere vil tage sig ud ved Brugsen i Jægerspris.
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Sådan vil en konflikt påvirke Frederikssund Kommune
Der er varslet strejke og lockout på det kommunale område i forbindelse med de sammenbrudte
overenskomstforhandlinger. Hvis den varslede konflikt træder i kraft, betyder det, at der ikke kan opretholdes normal drift
på en række områder. Her kan du få et overblik over en eventuel konflikts betydning for de kommunale tilbud.
I tilfælde af konflikt vil Frederikssund Kommune oprette en akuttelefon.
Frederikssund Kommune opdaterer løbende denne side med ændringer, oplysninger om nødberedskab, akuttelefon mv.
Siden er senest opdateret den 18. april.
Hvornår kan konflikten begynde?
Enkelte organisationer har varslet strejke på udvalgte områder i Frederikssund Kommune til ikrafttræden onsdag den 4.
april 2018.
KL har efterfølgende på vegne af kommunerne varslet lockout på en lang række områder til ikrafttræden tirsdag den 10.
april 2018.
Den 18. april har Forligsinstitutionen udsat konflikten i endnu to uger. Hvis der ikke er opnået enighed om ny aftale ved
udløbet af de 2 uger, vil strejke kunne træde i kraft den 6. maj og lockout den 12. maj.
Hvis forligsmanden afslutter forhandlingerne inden for de 2 uger, vil strejke og lockout kunne iværksættes på femtedagen
efter at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede. I den situation kan strejke og lockout
iværksættes samtidig.
Konflikten kan også blive afblæst, hvis parterne bliver enige om en ny overenskomst inden konfliktens starttidspunkt.
Hvilke områder kan blive ramt af strejke?
Organisationerne har varslet strejke på følgende områder i Frederikssund Kommune:
 Omsorgscentret Pedershave – der aftales nødberedskab. (Sosu-personale og husassistenter)
 Døgnplejen – der aftales nødberedskab. (Sosu-personale)
 AKUcenter Højagergård vil være lukket under konflikten. (Socialpædagoger og ledende værkstedspersonale)
 Tandplejen vil være lukket under konflikten. (Tandklinikassistenter og tandteknikere)
 Teknisk servicekorps – det gælder for alle områder, herunder omsorgscentre, skoler og rådhuset.
Hvilke områder kan blive ramt af lockout?
KL’s lockoutvarsler betyder følgende i Frederikssund Kommune:
 Rådhuset, administrationscentrene og Ungekontakten vil være lukket for fysiske borgerhenvendelser. Der
etableres en akuttelefon.
 Bibliotekernes åbningstid reduceres.
 Willumsens Museums åbningstid reduceres.
 Idræts- og svømmehaller er lukkede.
 Skoler og dagtilbud: Børnehuse er lukket – specialinstitutionerne Stjernen og Åkanden er dog åbne som
normalt. Størstedelen af undervisningen på skoler aflyses – nærmere oplysninger herom bliver gjort
tilgængeligt på forældreintra. Kærholm, Skolen i Herredet, videnscentret og specialklasserækker er åbne som
normalt.
 Musikskolen har reduceret antal medarbejdere. Hold dig orienteret via Musikskolen hjemmeside.
 SFO’er er lukkede. Fritids- og ungdomsklubber er lukket.
 Vej og Park er lukket.
 Tandplejen er lukket.
 Sundhedsplejen fungerer kun som nødberedskab.

Hvem bliver ikke berørt af konflikten?
Følgende grupper er generelt ikke omfattet af strejke eller lockout og vil derfor arbejde på sædvanlig vis:
Chefer
Tjenestemænd
Ikke-organiserede samt medlemmer af organisationer, der ikke er overenskomstpart
Herudover har KL friholdt en række områder for lockout. Det drejer sig om følgende:
Socialpædagoger i Familieafdelingen.
Socialrådgivere og socialformidlere, der arbejder med akutanbringelser og sagsbehandling vedr. underretninger.
Ansatte ved specialinstitutioner (Åkanden og Stjernen).
Psykologer i Udviklingscenter for Børn og Børnekultur.
Støttepædagoger.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn samt folkeskoler, der varetager undervisning i
specialklasser (Kærholm, Skolen i Herredet, videnscentret og specialklasserækkerne).
Ansatte ved kommunernes forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Alle ansatte - med undtagelse af social- og sundhedspersonale, husassistenter - på Pedershave og i Døgnplejen.
Alle ansatte på de øvrige omsorgscentre.
Alle ansatte i de sociale tilbud (f.eks. bofællesskaber, handicaptilbud, socialpsykiatrien mv).
Sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Alle ansatte i Rehabiliteringafdelingen og Træningsenheden.
Ansatte beskæftiget med lønopgaver og personalejura i Personaleafdelingen.
Frederiksborg Brand og Redning.
Madlevering fra det fælleskommunale selskab ”Mad til hver dag”.
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Evaluering af forløb om Vinge Centrum
Byrådet har på sit møde 21. marts behandlet en redegørelse, der evaluerer forløbet frem mod, at forhandlingerne om en
endelig aftale om etablering af Vinge Centrum blev indstillet. Byrådet gav bemærkninger til evalueringen, og med de
bemærkninger tog Byrådet evalueringen til efterretning.
Aftalen om etablering af Vinge Centrum blev annulleret få dage inden julen i 2017 på baggrund af en fælles beslutning
mellem Frederikssund Kommune og AP Ejendomme. Efterfølgende har kommunens forvaltning evalueret det
forudgående forløb.
22 ud af 23 byrådsmedlemmer tog evalueringen til efterretning. Enhedslistens medlem stemte imod.
Se redegørelsen.
Se svar på spørgsmål der knytter sig til redegørelsen.
Se Byrådets bemærkninger (udtalelse) til redegørelsen.
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Erfaren chef bliver ny Familiechef i Frederikssund Kommune
Det bliver den 51-årige Søren Ethelberg, der pr. 1. maj 2018 starter som Familiechef i Familieafdelingen.
Søren Ethelberg kommer fra en stilling som områdechef i Københavns Kommunes familieområde under
Socialforvaltningen. Her har han de sidste 7 år arbejdet med udvikling og implementering af en række nye kommunale
opgaver, løsninger og metoder samt organisationsforandringer indenfor familieområdet. Inden tiden i Københavns
Kommune har Søren Ethelberg arbejdet i 5 år som leder af Handicapafdelingen (børn og voksne) i Hvidovre. Søren
Ethelberg er cand.pæd. i Pædagogisk Sociologi og har en Master i Public Management. Han har en bred indsigt i børneog familieområdet, og solid erfaring med arbejdet med lovgivning, politisk servicering, udvikling, økonomistyring og ikke
mindst ledelse.
'Jeg glæder mig til og er klar på at tage udfordringen op, og det både visionært, strategisk og i den nære ledelsesgerning.
Jeg har rigtig meget lyst til at medvirke og bidrage til den igangsatte og fremtidige udvikling af børne- og familieområdet i
Frederikssund Kommune´.

Stillingen som Familiechef for Familieafdelingen er ledig fra 1. maj 2018, idet den nuværende Familiechef Flemming
Olsen efter mere end 30 år på familieområdet, nu har ønsket at ændre fokus og har meddelt, at han stopper pr. 1. maj.
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Columbus stævner ud
Selv om det måske ikke helt føles sådan endnu, så siger kalendere at det forår. Derfor starter M/F Columbus sin sejlads
skærtorsdag, den 29. marts 2018.
Den populære snart, 71 år gamle færge, tager dermed hul på sin 56. sæson; noget som både turister og de fastboende i
Kulhuse helt sikkert ser frem til. Med færgeruten kan man nemlig på bare otte minutter krydse Isefjorden og komme fra
Kulhuse til Sølager - en tur der ellers ville tage omkring 45 minutter i bil.
Populariteten kan da også direkte aflæses i færgens passagertal. I 2017 benyttede knapt 42.000 personer færgeruten, og
heraf varde godt 6.500 cyklister.

M/F Columbus i Kulhuse Havn.
De flotte tal skyldes både de daglige pendlere, men også at færgeruten er en del af den oplevelsesrige rundtur på
Isefjorden med de fire færgeruter. Fx kan man starte fra Holbæk med at sejle til Orø, videre herfra til Hammer Bakke med
Østre Færge, køre videre til Kulhuse og sejle med Columbus til Sølager, for til sidste at tage færgen fra Hundested til
Rørvig. Turen er velegnet både i bil, på motorcykel og på almindelig cykel.
Sejlplan og priser

På færgens egen hjemmeside kan man se aktuel sejlplan og priser. Det er også her - og på færgens Facebookside - at
der informeres om eventuelle forstyrrelser i sejladsen.
Billetter kan også købes online via færgens billetsystem.
Foto: Kenneth Jensen.
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Vinder fundet i lokalt MGP
Det blev sangen ”Venner”, der løb med sejren, da der blev holdt Melodi Grand Prix på Trekløverskolens afd. Græse
Bakkeby SFO.
Onsdag den 21. marts dannede den store hal ved Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby SFO rammen for SFO’ens årlige
MGP show. Og der var stor opbakning fra 400 forældre og kammerater, da i alt 47 børn fremførte hele 16 forskellige
numre. Børnene havde øvet sig hver onsdag siden begyndelsen af januar måned.
Sangen ”Venner” vandt
Vinderne af MGP 2018 blev Ida, Malou, Simon H, Frederik og Victor fra 3.E. Da de sang vindernummeret ”VENNER”
igen, blev de tiljublet af alle de andre deltagere og alle tilskuere i hallen, mens guldglimmeret fra 10 store confetti rør kom
dalende ned over scenen.

Vinderne i Trekløverskolens afd. Græse Bakkeby SFOs Melodi Grand Prix.
Playback
Alle børn havde på forhånd været i SFO’ens eget lydstudie og indsunget deres sange. På selv aftenen sang de derfor
”live-playback” til deres egne stemmer. Børnene har også modtaget professionel stemme træning af Þórey Ploder
Vigfúsdóttir fra ”RØST”, der er sangteknisk underviser.
I pausen var der underholdning af Pausedanserne. Omkring 50 børn underholdt med 3 danse, de havde øvet på hver
torsdag i 2 måneder.
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Næste arrangement om det gode seniorliv
Hvis du er fyldt 75 år i perioden 1. september 2017 til 22. februar 2018, er du inviteret til et arrangement med temaet ”Det
gode seniorliv”. Du er velkommen til at tage en ledsager med.
Invitationen er sendt til din e-boks. Er du ikke er tilmeldt e-boks, har du fået invitationen pr. brev.
Tilmelding senest den 5. april
Det kommende arrangement foregår torsdag den 12. april 2018 kl. 14 – 16 i Skibby Ældre- og Aktivitetscenter, Nyvej 7 B,
4050 Skibby.
Tilmelding skal ske via e-boks. Du kan også ringe på telefon 47 35 22 08 mandag og onsdag kl. 11 – 14.
God grund til at deltage
Sundhedsfaglige medarbejdere fra Kommunen vil fortælle om, hvad du selv kan gøre for at bevare det gode seniorliv. Du
vil møde inkontinenssygeplejersken, forebyggelseskonsulenten og fysioterapeuten. Vores værter fra Skibby Ældre- og
Aktivitetscenter vil fortælle om centerets tilbud, og efter arrangementet er der rundvisning på stedet.
Kommunen byder på kaffe, the, kage og frugt.

Diætist Jannie Stryhn deler kage ud ved arrangement om det gode seniorliv på Tolleruphøj den 14. marts 2018. Foto:
Erik Zangenberg.
Forebyggende tilbud
Arrangementet ”Det gode seniorliv” er et nyt tiltag. Frederikssund Kommune vil afprøve, om det er et godt alternativ til et
eventuelt besøg i hjemmet af en forebyggelseskonsulent.
Hvis du er i en svær situation af fysiske, psykiske eller sociale årsager, så har du mulighed for at få et forebyggende
hjemmebesøg i stedet for at deltage i arrangementet. Besøget varer en time, og det er en sygeplejerske, der kommer og
taler med dig om din trivsel og sundhed.
Hvis du har behov for et besøg, kan du ringe på telefon 47 35 22 08 mandag og onsdag kl. 11 – 14.

