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Nytårsudtalelse
Så har vi taget fat på 2014, og med vedlagte nytårsudtalelse vil jeg ønske alle i Frederikssund Kommune et rigtig glædeligt
nytår.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for de mange venlige ord, hilsener og gaver, jeg har modtaget i
forbindelse med afslutningen af min borgmestertid - og samtidig rette en stor tak til alle samarbejdspartnere i og uden for
kommunen.
Samspillet med virksomheder, presse, foreninger, kultur- og idrætsliv og ildsjæle samt de kommunale medarbejdere har
været berigende og inspirerende gennem mine 16 borgmesterår, og den stadige udveksling af holdninger med skiftende
byråd har været med at skabe det samarbejde, der har kunnet sætte retning og skabe udvikling for Frederikssund
Kommune.
Jeg vil ønske såvel det nye Byråd, som alle nævnte samarbejdspartnere held og lykke i det fremtidige virke i - og for
Frederikssund Kommune.
Glædeligt Nytår
Venlig hilsen
Ole Find Jensen
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IT Cafe på Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Bibliotekerne og Borgerservice tilbyder nu IT-hjælp den første og sidste tirsdag fra kl. 10 - 12 i hver måned i
Bibliotekssalonen ved Frederikssund Bibliotek.
Målgruppen for IT Cafeen er alle borgere, der har brug for hjælp til at få oprettet en NemID her og nu, eller har brug for en
introduktion til de kommunale hjemmesider,
gennemgang af mulighederne i borger.dk eller andre offentlige myndigheder, f.eks. skat.dk.
Der vil være særlig fokus på oprettelse af den digitale postkasse, da det bliver obligatorisk for alle at have en digital
postkasse fra 1. november 2014.
Er man helt nybegynder på internettet vil der også være mulighed for at få lidt start-hjælp til at få en mailadresse eller lære
at bruge bibliotekets digitale tilbud - f.eks. lære
at hente e-bøger, netlydbøger eller film.
Er der brug for mere assistance end, der kan gives i IT Cafeen, er der mulighed for at bestille en bibliotekar en halv eller
hel time til gennemgang af et specifikt område.
Åbningstiderne er kl. 10-12, første og sidste tirsdag i hver måned, i Bibliotekssalonen ved Frederikssund Bibliotek,
Jernbanegade 24, i perioden 7. januar til 27. maj 2014.
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Ny skolechef i Frederikssund
Ulla Olin, som i dag er leder af Nordstjerneskolen i Gribskov, bliver ny skolechef i Frederikssund
Kommune.
Ulla Olin er 50 år, læreruddannet og exam. pæd. Hun har desuden en master i ledelse fra DPU og
CBS. Ulla Olin har været lærer og leder på en række skoler, senest Nordstjerneskolen i Gribskov,
som hun nu forlader for at blive skolechef i Frederikssund Kommune.
Om skiftet fra skoleleder i Gribskov til skolechef i Frederikssund siger Ulla Olin:
- Frederikssund er en kommune, hvor man vil noget med folkeskolen. Der er lavet et grundigt
forarbejde i forhold til fornyelse af folkeskolen, som der nu skal træffes konkrete beslutninger om. Jeg lægger stor vægt på
at skabe sammenhæng mellem de politiske visioner og det konkrete arbejde, og jeg glæder mig derfor til at komme i gang
med at arbejde konkret med fornyelsen af folkeskolen i Frederikssund.
Ulla Olin kommer fra Nordstjerneskolen i Gribskov, som har ca. 1.000 elever og 150 medarbejdere, og som inden for de
sidste 2 år har oplevet en elevfremgang hele 150 elever. Og for direktør, Jan Milandt, har evnen til at udvikle
skolevæsenet også vejet tungt i forbindelse med ansættelsen af Ulla Olin:
- Vi har med ansættelsen af Ulla fået en meget dygtig og erfaren skoleleder. En leder, der har erfaring med strategisk
skoleudvikling, og som motiverer både børn, unge og personale. Jeg er sikker på, at Ulla, i samarbejde med folkeskolens
mange dygtige ledere og medarbejdere, kan sikre fornyelsen af folkeskolen i Frederikssund, siger Jan Milandt.
Ulla Olin tiltræder stillingen som skolechef i Frederikssund Kommune den 1. februar 2014.
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Grib muligheden - bliv røgfri!
Er du ryger, og ønsker du at blive røgfri?
Har du brug for rådgivning og støtte for at kunne knække vanen, så meld dig til rygestopkursus.
Mandag den 3. februar starter et nyt rygestopforløb.
Kurset foregår i Langes Magasin ved Rådhuset i Frederikssund, hvor vi mødes fra kl. 10.00 - 12.00
Rygestopkurset er et gruppeforløb over 6 uger af ca. 2 timers varighed pr. gang. Gruppen består af op til 12 deltagere.
Hvert møde hjælper dig et skridt videre. Det er derfor vigtigt at du deltager alle gange, så du bliver rustet til at håndtere dit
rygestop.
På kurset får du:

Viden og hjælp til at forberede dit rygestop

Hjælp til at bryde vaner og vejledning i hvordan du tackler rygetrang

Viden om sundhedsmæssige fordele ved rygestop

Viden og rådgivning i forhold til nikotinafhængighed

Vejledning omkring vægt og rygestop

Inspiration og støtte fra de øvrige deltagere og fra rygestoprådgiveren.
Det kan være hårdt arbejde at blive røgfri, derfor er din motivation vigtig. Du skal være klar til at gøre et aktivt og helhjertet
forsøg på at blive røgfri. Du vil i processen få opbakning fra rygestopinstruktøren og gruppen.
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Er du klar til denne udfordring
Så ring til rygestopinstruktør Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller send en mail til: kzmor@frederikssund.dk for mere
information og for tilmelding. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
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Ny forpagter af Frederikssund-Hallernes Cafeteria
Onsdag den 15. januar 2014 overtager "Cafe Hanne" som drives af Hanne og Gert Weidekamp forpagtningen af
Frederikssund-Hallernes cafe. Indtil da vil der stadigvæk være betjening ved den nuværende forpagter "Fru Bonde"
Hanne og Gert Weidekamp forpagter i dag på 6. år hal- og forsamlingshus-komplekset Kulsviergården i Hillerød, og vil
således være særdeles erfarne med drift af industrikøkken og serveringslokaler, og dermed også med afvikling af meget
store arrangementer og selskaber.
Det nye forpagterpar har det danske køkken som udgangspunkt for fremstillingen af sund, alsidig og nærende kost, men
vil kunne kreere stort set alt hvad kunderne efterspørger inden for det kulinariske felt.
Dagens ret vil hver uge blive annonceret forud, således at brugerne og borgere i øvrigt vil kunne holde sig orienteret om
lækkerierne, der enten kan nydes i det nyindrettede cafeteria i hallen eller bestilles som ud af huset.
Dagens ret vil blive tilbudt også som "lille portion" til reduceret pris.
Hanne og Gert Weidekamp glæder sig til at byde nye og gamle kunder velkommen i Frederikssund-Hallernes cafe fra
onsdag den 15. januar.
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Livsstilscafé
Julen med alle dens mange fristelser er overstået, men i denne livsstilscafé kan du få inspiration
til et liv med mindre stress, mere overskud, færre smerter, flottere hud, smallere talje, bedre
fordøjelse m.m. når Elizabeth Berg, sygeplejerske og kost- og livsstilsvejleder, fortæller om
"Functional Medicine" og madafhængighed.
Livsstilscaféen afholdes den 24. januar kl. 15.00 -16.30 på Skibby Bibliotek.
Livsstilssygdomme er et stigende problem, og det er både en økonomisk belastning for
samfundet, og en personlig tragedie for de børn og voksne, som rammes.
I USA, som vi plejer at følge godt efter, ser man skræmmende tal, fx. er 70% af amerikanerne
overvægtige, 42% er svært overvægtige, et ud af fire børn har type 2-diabetes eller præ-diabetes,
og 37% af de "normale børn" har anlæg til hjertekarsygdomme.
Heldigvis bliver man hele tiden klogere, og den sørgelige statistik kan vendes hvis bare man ved hvordan.
Løsningen er nærmere end man skulle tro, nemlig for enden af din gaffel!
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Billetter kan bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved fremmøde
på dit bibliotek.
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Klar til barn

Vil du vide mere om spædbarnets forunderlige verden, og alt det et nyfødt barn formår?

Vil du lære noget om, hvordan man kan være sammen med barnet på en god måde?

Er du måske usikker over at skulle være forældre?

Vil du lære, hvordan du tackler situationer, hvor det hele er ved at tage magten fra dig?
Hvis du kan nikke ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, så er Klar til barn et gratis tilbud, du ikke skal snyde dig
selv for!
Næste kursus starter den 5. februar 2014 klokken 17.00 til 19.30.
Kursuslederne er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, og I mødes i alt tre gange.
Du er velkommen til at kontakte sekretær Tina Lundegaard på 47 35 10 43 eller tlund@frederikssund.dk for mere
information og tilmelding.
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Møde for alle der er berørt af stormfloden
Røde Kors og Frederikssund Kommune holdt et møde for stormflodsramte den 30. december 2013.
På mødet blev der informeret om krisereaktioner, og der var mulighed for både at tale med krisepsykolog Louise
Svendsen, personale fra Frederikssund Kommune og andre stormflodsramte.
På baggrund af den store interesse holder vi et nyt møde for alle, der har været berørt af stormfloden.
Vi håber at se både tidligere og nye deltagere
lørdag den 18. januar 2014 kl. 10 -12
i Caféen på Østergården, Frederiksborgvej 8, Frederikssund
Socialchef Peer Huniche vil byde velkommen til mødet.
Krisepsykolog Louise Svendsen vil være tilstede og hjælpe med, at berørte og pårørende kan få talt om, hvordan
hverdagen ser ud nu.
Vi ved af erfaring at det er belastende at miste hjemmets tryghed, værdier og indbo og at opleve omfattende ødelæggelser
og tab - måske af hele huset. Det er helt naturligt at reagere, men også godt at få støtte til at forstå sine reaktioner og tale
med andre, der har været berørt af samme stormflod.
Med udgangspunkt i de aktuelle situationer, vil Louise Svendsen sætte perspektiv på reaktionerne og forståelse af
hverdagens vanskeligheder, ligesom der bliver rig mulighed for at tale om hvordan man kan komme godt videre herfra.
Der vil også være lejlighed til at tale med personale fra Borgerservice og Socialpsykiatrien, med Carsten Pontoppidan fra
Røde Kors og med Mette Nørregaard, der er frivilligkoordinator /sygeplejerske i Frederikssund Kommune.
I samarbejde med frivillige vil Frederikssund Kommune præsentere et tilbud om et netværk, hvor man på fast tid og sted
kan mødes med andre i samme situation.
Vi byder på kaffe, te og kage, og hvis du har brug for hjælp til at komme frem og tilbage fra mødet, vil vi forsøge at være
behjælpelige.
Du er velkommen til at kontakte os
Frivilligkoordinator/sygeplejerske Mette Nørregaard, 30 51 75 51 eller mnoer@frederikssund.dk
Røde Kors v. Carsten Pontoppidan, 30 50 90 99.
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16 Wellness-aften i Frederikssund Svømmehal
Tag din ven eller veninde, kæreste eller ægtefælle med, når Frederikssund Svømmehal inviterer til en skøn Wellnessaften, hvor hverdagens stress og jag kan slippes og livet nydes.
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En wellness-aften i svømmehallen byder på Saunagus som er aroma terapi i sauna. Begrebet stammer fra sydtyskland og
begrebet aufguss, hvilket betyder "at hælde på ovnen".
I saunagus hælder man vand der er blandet med æteriske olier på de glohede sten, hvorved blandingen fordamper og
fordeles i rummet. Effekten af saunagus kan bl.a. være øget velvære, udrensning, forbedret immunforsvar og sænkning af
blodtrykket.
Der vil være fodterapi-bane, isvand, frisk frugt, stille musik, stemningsbelysning og levende lys langs bassinkanten.
Denne aften er det også muligt at tilkøbe:
Massage: kr. 175 for 25 minutter.
Zoneterapi: kr. 150 for 25 minutter.
Der er begrænset antal tider til massage og zoneterapi.
Husk tidsbestilling senest 4. februar 2014.
Aldersgrænsen er minimum 18. ´
Der vil være begrænset antal billetter.
Prisen er kr. 75 og billetter købes ved at ringe til Frederikssund Svømmehal 4731 1927 eller mail:
bmgah@frederikssund.dk. Billetterne skal hentes indenfor 24 timer.
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22 Kommuner overvejer ny sø i Nordsjælland
Den nye by Vinge i Frederikssund og Ølstykke i Egedal bliver måske naboer til et kæmpe naturområde, hvis planerne om
at genskabe Hagerup Sø realiseres.
Foreløbigt er der sat penge af til en forundersøgelse.
I 2010 genskabte Frederikssund og Egedal kommuner i fællesskab Skenkelsø Sø, der på få år har udviklet sig til et
succesfyldt rekreativt naturområde, der tiltrækker flere og flere sjældne og ynglende fuglearter som drosselrørsangeren og
rørdrummen.
Nu overvejer de to kommuner at udvide naturområdet ved at genskabe en stor del af den oprindelige Hagerup Sø, der
mellem 1850 og 1950 blev drænet til landbrugsjord, men som i dag henligger som et delvist tilgroet område i Egedal
Kommune - lige nord for Skenkelsø Sø.
Tanken er at skabe op mod 200 hektar sammenhængende natur med enge, moser, rørskove og søer, som borgerne i
Ølstykke og den nye by Vinge kan bruge som rekreativt nærområde.
Søområdet kan samtidig være med til at begrænse klimaproblemerne ved at opsamle noget at det regnvand under
skybrud, der ellers vil løbe igennem centrum af Frederikssund.
Forundersøgelserne koster 730.000 kroner, som finansieres af Frederikssund Kommune og NaturErhvervstyrelsen.
Undersøgelsen skal klarlægge muligheder og udfordringer ved at genskabe en del af Hagerup Sø.
- Hvis vi griber det rigtigt an kan det - sammen med Skenkelsø Sø - blive et fantastisk naturområde til glæde for både
borgerne og dyrelivet, men det bliver afgørende vigtigt, at vi tager hensyn til de omkring 70 lodsejere, der har jord og
ejendomme i området. Forundersøgelserne skal derfor give os et samlet billede af hvad der er muligt og ikke muligt. Og
her er en dialog med lodsejerne afgørende før vi eventuelt træffer en afgørelse om at genoprette søområdet, siger
formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, Peter Hansen.
- Landskabet i og omkring Frederikssund Kommune er et flot mønster af skove, enge, fjorde, landbrugsområder, landsbyer
og større byer, men selvfølgeligt også et foranderligt billede. Vi bliver nødt til at sikre at alle delelementerne fortsat danner
den flotte helhed, som vores kommune er. Her er både Vinge og de tidligere vådområder, to meget vigtige brikker. Vi skal
være på forkant med klimaforandringer og samtidig sikre, at også Vinge bliver et dejligt sted at bosætte sig, omgivet af
smukke rekreative naturområder for dyr, planter og mennesker, siger formand for Teknisk udvalg i Frederikssund, Tina
Tving Stauning.
Forundersøgelserne begynder til foråret og ventes afsluttet om et år.
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27 Info om stormfloden
Denne side opdateres løbende med en oversigt over informationer og links til alle der er involveret i opfølgningen på
stormfloden den 6. december 2013.
Stormflod
Se stormrådets beslutning og læs om hvordan man søger erstatning.
Hyllingeriis
På baggrund af prøver udtaget mandag den 16. december 2013, blev hele Hyllingeriis Vandværks ledningsnet frigivet.
Læs mere på vandværkets hjemmeside.
Frivillig hjælp til stormflodsramte
Vil du yde en frivillig indsats eller har du brug for hjælp efter stormfloden? - så ring 30 50 90 99.
Læs om frivillig hjælp til stormflodsramte
Netværksgruppe for stormflodsramte
Du behøver ikke at tilmelde dig, bare mød op i Frivillighedsstedet, Østergade 3 C, 3600 Frederikssund. Der er åbent den
anden og den sidste torsdag i hver måned kl. 19 - 21.
Boligen efter oversvømmelse
Er din bolig ubeboelig, så kan du blive fritaget for betaling af ejendomsværdiskat i en periode.
Har dit hus været oversvømmet, og har du brug for hjælp, så er det dit eget forsikringsselskab du skal kontakte, ikke
beredskabet.
Har du problemer med dit afløb / kloakvand skal du kontakte Frederikssund Forsyning.
Se Vejledning om forholdsregler efter oversvømmelse.
Hjælp til nødstedte
Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab har sat en container på Brandstationen i Frederikssund, hvor man
kan aflevere og afhente donationer i form af fx tøj og legetøj
Affald
Læs om affald efter stormfloden.
Oprydning på veje
Som noget ekstraordinært vil kommunen også sørge for oprydning på de private fællesveje.
Følg status hos Nordsjællands Politi.
Røde Kors møder for borgere berørt af oversvømmelsen
Røde Kors afholdt 30. december og den 18. januar velbesøgte møder for borgere berørt af stormfloden.
Læs om Røde Kors mødet den 30. december.
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Borgermøde om stormfloden
Frederikssund Kommune afholdt borgermøde om aktuelle temaer i forbindelse med stormfloden den 24. februar med
følgende program:

Velkomst v/ borgmester John Schmidt Andersen - se billeder fra stormfloden

Evaluering af indsatsen under stormfloden v/ politi og beredskab

Overvejelser om fremtidig sikring v/ kommunens planafdeling

Forsikringsforhold v/ Stormrådet og forsikringsbranchen
Evaluering af indsatsen i forbindelse med stormfloden
Frederikssund Kommune og Nordsjællands Politi planlægger et evalueringsmøde i kølvandet på stormfloden.
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27 "Dit Liv"
Rehabiliteringstilbud for kræftramte borgere
Tilbuddet er gratis og til dig, der:

bor i Frederikssund - eller Halsnæs Kommune

er i gang med eller for nylig har afsluttet et behandlingsforløb

er fyldt 18 år

har brug for støtte til at forholde dig til dit sygdoms- og behandlingsforløb

har lyst til at møde andre med kræft og indgå på et hold med op til 20
deltagere

er motiveret for at deltage aktivt i både undervisning og fysisk aktivitet og
træning
Tag hånd om Dit Liv
Gennem rehabiliteringstilbuddet kan du styrke eller genvinde kontrol og
handlekraft. Det er sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og
rådgivere fra de to kommuner og Kræftens Bekæmpelse, der står for
undervisning og træning.
Du får:

værktøjer til at forbedre din hverdag gennem god kost, søvn, bevægelse
og tænkning

viden om, hvordan du kan fastholde dit arbejdsliv eller om nødvendigt
søge pension

en fysisk og mentalt styrket krop

psykosocial støtte
Hvad, hvor og hvornår
Tilbuddet består af en indledende samtale, en kursusdel og en træningsdel. Der kan tages individuelle hensyn i forhold til
strukturen på det enkelte forløb. Din nærmeste pårørende må meget gerne deltage på den sidste kursusdag.
Kurset foregår i Frederiksværk:

26. februar 2014 kl. 09.30 - 15.30

05. marts 2014 kl. 09.30 - 15.30

12. marts 2014 kl. 13.00 - 19.00.
Træningen foregår i Frederikssund to gange om ugen i 8 uger fra februar - april 2014.
Tilmelding inden 10. februar 2014
Du kan få mere information og tilmelde dig hos Birgitte Geneser, på 26 85 62 13 eller bgene@frederikssund.dk senest den
10. februar 2014. Efter tilmeldingen bliver du ringet op af en sygeplejerske, som vurderer, om du kan visiteres til tilbuddet.
Tilbuddet er arrangeret af Frederikssund og Halsnæs Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses
Rådgivningscenter i Hillerød.
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28 Kommunen besøger erhvervslivet
Frederikssund Kommune vil i den kommende tid holde dialogmøder i alle erhvervsområder i kommunen og tale om bl.a.
sagsbehandling, symbiose og forbedret skiltning.
Som et led i kommunens bestræbelser på at skabe en tydelig erhvervsprofil og forbedre kommunens service over for den
enkelte virksomhed, vil direktøren for kommunens tekniske område samt kommunens erhvervskoordinator og
Frederikssund Erhverv besøge 18 erhvervsområder i kommunen i løbet af 2014.
På møderne kan den enkelte virksomhed høre om kommunens planer for den fremtidige sagsbehandling, kommende
kommunale udbud, og et helt nyt symbiose-projekt, som handler om at nedbringe og genbruge den enkelte virksomheds
affaldsprodukter.
Desuden medbringer kommunen penge til en bedre og mere ensartet skiltning i erhvervsområderne. På møderne vil
placeringen af skilte blive drøftet, og kommunen vil gerne lave aftaler med virksomhederne i de enkelte områder om et
samarbejde, der sikrer at skiltene konstant holdes ajour.
Kommunens erhvervskoordinator, Karen B. Rasmussen, glæder sig til at besøge alle erhvervsområderne i kommunen:
- Formålet med besøgene er dels at understøtte erhvervsområdernes forskellige profil og identitet, dels at forbedre
kommunens service over for den enkelte virksomhed. Det er vigtigt at vi som kommune kender vores virksomheder og
yder en god service, både til de store og de små, siger Karen B. Rasmussen.
Alle virksomheder der ligger i et erhvervsområde, vil modtage en skriftlig invitation ca. 1 måned før besøget. Virksomheder
som ønsker at deltage, men ikke ligger i et erhvervsområde, er velkomne til at kontakte Karen B. Rasmussen på
krasm@frederikssund.dk
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Det første møde afholdes i erhvervsområde Skibby Nord den 28. januar 2014 i Trasbo A/S' lokaler på Jernager 9 i Skibby.
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29 Babycaféer i februar
Hvis du er på barsel og gerne vil møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer sammen med din baby.
I februar måned er der følgende program:
Tirsdag den 4. februar klokken 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek
Klokken 10.00 til 11.00 fortæller zoneterapeut Laiff Pedersen om zoneterapi til babyer med kolik, og om hvad forældre selv
kan gøre for at reducere ulemperne ved kolikken
Tirsdag den 4. februar kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Klokken 10.00 til 11.00 viser Hannah Lind Arlaud mave-og benmassage, samt nogle øvelser der fremmer den motoriske
udvikling. Du får mulighed for at massere med.
Efter undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen. Husk tisseunderlag
eller håndklæde. Se mere på www.lindring.net

Tirsdag den 25. februar kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Vi får besøg af John Petersen som underviser i simpel førstehjælp. Han vil også fortælle om sikkerhed i hjemmet. Læs
mere på www.simpel-fh.dk
Tirsdag den 25. februar kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Klokken 10.00 til 11.00 fortæller Susan Weber fortæller om sine erfaringer med "kranio-sakral terapi" til babyer, blandt
andet i forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer.
Mange børn udsættes for klem og vrid under fødslen med ubalancer til følge.
Fra klokken 11.00 til 12.00 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup er der desuden besøg af
sundhedsplejersken og dermed lejlighed til at få gode råd.
Det er gratis at deltage, men billet skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved at henvende sig på det lokale
bibliotek.
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29 Auto Otto på biblioteket
Så er det ud at køre med Auto Otto på Jægerspris Bibliotek.
Lørdag den 1. februar klokken 10.30 til 11.10 kommer Auto Otto forbi Jægerspris Bibliotek og tager alle
børn mellem to og seks år samt deres voksne med til et vidunderligt værksted for alle der elsker biler.
De godt tre kvarter bliver en festlig bevægelseskoncert for både børn og voksne, hvor Tine synger,
danser og fortæller om Auto Otto.
Skynd dig at få en billet til den festlige koncert ved at henvende dig på biblioteket eller via bibliotekets
hjemmeside.
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29 Musikskolen byder på koncerter i Elværket med nye og "gamle" elever
Orkesterprøve og koncert tirsdag den 4. februar kl. 15.00 og 17.00
65 af Musikskolens nyeste elever er inviteret til sammenspil i Kulturhuset Elværket. Her vil de for første gang deltage i en
rigtig orkesterprøve kl. 15.00.
De skal øve på en lille koncert bestående af tre små sange arrangeret specielt til dem af skolens guitarlærer og komponist
Jan Sommer.
Forældre og pårørende er inviteret til koncerten, som starter kl.17.00.
Efter koncerten vil Musikskolens leder Gitte Grarup orientere om alle de tilbud og fordele der er ved at gå til
instrumentalundervisning.
Bagefter vil nogle af de øvede ensembler give en lille koncert.
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BANDNIGHT onsdag den 5. februar kl. 19.00
BANDNIGHT byder på 2 rockbands fra Frederikssund, Snak Charms, rockbandet fra Slangerup, FM Jazzband og FM Big
Band under ledelse af Ian Price og Jacob Sørensen, vil sætte gang i Elværket med swingende rytmer og god stemning.
Der er gratis adgang til BANDNIGHT og Musikskolens støtteforening sælger forfriskninger.
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30 Kvikskranke i Borgerservice
Mandag havde kommunens Borgerservice premiere på Rådhusets nye kvikskranke og borgermodtagelse.
Det er Rådhusets gamle receptionsskranke der er rykket ud af sine vante rammer, og blevet til en fremskudt kvikskranke.
Her kan borgeren få hjælp til selvbetjening eller henvises til skrankeekspedition i selve Borgerservice.
Ved samme lejlighed er den gamle reception og kontorerne bag den blevet omdannet til endnu et område med borgerPC'er hvor man kan komme ind og benytte sig af kommunens mange selvbetjeningsløsninger - og få hjælp til dem af en
medarbejder.
Gæster til Rådhuset kan også henvende sig ved kvikskranken og melde deres ankomst.
Ved indvielsen glædede kommunaldirektør Ole Jacobsen sig over det nye initiativ:
- Jeg ser frem til at vi nu kan tage imod borgerne på en mere direkte og personlig måde, hvor alle der ankommer til
Rådhuset bliver mødt af en medarbejder der guider videre - enten ved personlig betjening eller ved at hjælpe dem med
vores selvbetjeningsløsninger.
Også Social- og Borgerservicechef Peer Huniche er glad for den nye kvikskranke og det nye ankomstområde.
- Vores erfaring efter de første dage er helt klart at folk føler det meget mere venligt end tidligere at ankomme til Rådhuset,
og det er blevet tydeligt hvor man skal henvende sig.

Medarbejderne i Borgerservice fungerer også som såkaldte "floorwalkere", hvor de går rundt i kommunale veste og
betjener borgerne.
2014 2
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Cirkusnumre og vinterhygge
I vinterferien byder alle fire børnebiblioteker i Frederikssund på cirkus for store og små.
Klovnen Binalto
Den sjove klovn Binalto, kendt fra klovneduoen Charlie og Binalto, optræder med sit humoristiske solo-trylleklovneshow
både i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund.
Det er en hyggelig og skæg familieforestilling for alle hvor de mindste skal være over tre år.
Klovnen Binalto kommer til de fire børnebiblioteker på følgende tidspunkter
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Slangerup Bibliotek mandag den 10. februar klokken 12 til 12.35
Jægerspris Bibliotek mandag den 10. februar klokken 14 -14.35
Skibby Bibliotek torsdag den 13. februar klokken 12 til 12.35
Frederikssund Børnebibliotek, Bibliotekssalonen, torsdag den 13. februar klokken 14 til
14.35.
Allerede nu er det en god ide at sikre sig en billet til en forunderlig hyggestund med masser af smil
og grin.
Billetterne er gratis, men skal bestilles på forhånd enten via bibliotekets hjemmeside eller ved at
henvende dig direkte på et af de lokale biblioteker.
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Netværksgruppe for stormflodsramte
Her kan man støtte hinanden, udveksle erfaringer, dele tanker, følelser, op- og nedture og komme videre.
Du behøver ikke at tilmelde dig, bare mød op.
Vi mødes i Frivillighedsstedet, Østergade 3 C, 3600 Frederikssund. Der er åbent den anden og den sidste torsdag i hver
måned kl. 19 - 21. Næste gang er den 13. februar.
Formand for Frivillighedsstedet Bente Pedersen og Carsten Pontoppidan fra Røde Kors vil være til stede på møderne.
Frivillighedsstedet byder på kaffe.
Kontakt os, hvis du vil vide mere
Bente Pedersen: bebelas@hotmail.dk eller 20 41 24 87. Carsten Pontoppidan: 30 50 90 99.
Frivillighedsstedet og Røde Kors samarbejder med Frederikssund Kommune om at skabe rammerne for Netværksgruppen
for borgere ramt af stormfloden i december 2013.
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Oplevede du stormfloden efter "Bodil" i sofaen foran fjernsynet?
Per Berthelsen fra Hyllingeriis oplevede den dramatiske nat og de efterfølgende dage på nærmeste hold.
Fra sin båd var han med til at redde folk ud af deres huse.
Hvordan føles det at sejle henover en bil i sit eget boligområde?
Kom og hør Pers beretning, og se de fantastiske billeder som hidtil ikke har været offentliggjort.
Tirsdag den 18. februar kl. 19.30 iElværket, Ved Kirken 6, Frederikssund.
Frederikssund Kommune er efterfølgende vært ved en kop kaffe, en øl eller en sodavand.
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Markant løft af Ældreområdet
Regeringen har afsat en pulje på 1 mia. kr. til et permanent løft af indsatsen på ældreområdet.
Puljemidlerne er fordelt imellem kommunerne, og der er i 2014 reserveret 8,4 mio. kr. til Frederikssund Kommune.
Velfærdsudvalget besluttede på sit møde torsdag den 6. februar 2014 at de 8,4 mio. kr. skal bruges til:
1. at styrke kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats
2. at øge serviceniveauet for de svageste ældre, specielt borgere med demens
3. at investere i blandt andet nye velfærdsteknologiske løsninger
4. at forbedre de fysiske rammer i plejeboligerne
5. at kompetenceudvikle medarbejderne.
Dermed sikres at kommunen kan udvide kapaciteten i det nuværende rehabiliteringstilbud. Det betyder at flere borgere
kan tilbydes hjælp til selvhjælp, og igen komme til at klare hverdagen selv.
Derudover er der afsat midler til et permanent serviceløft for de svageste ældre. Blandt andet vil tilbuddet om afløsning for
pårørende til demente blive udvidet, og målgruppen for ydelsen "hovedrengøring" udvides markant.
En række engangsinvesteringer til forbedring af de fysiske rammer og investeringer i velafprøvede velfærdsteknologiske
løsninger er prioriteret. Hertil frivillighedskoordinatorer med særligt fokus på ældre borgere i eget hjem. Endelig blev det
besluttet at etablere et træningstilbud til borgere med inkontinens.
Vi er blevet enige om en god aftale for prioritering af puljemidlerne
Sådan siger formand for Velfærdsudvalget Kasper Andersen (O).
- Jeg er glad for at en stor del af puljemidlerne afsættes til at styrke kommunens rehabiliteringsindsats, samtidig med at vi
forbedrer serviceniveauet for de svageste ældre med et stort plejebehov. Det vil styrke livskvaliteten for de ældre borgere,
og er desuden et tiltag der ligger i tråd med Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.
Jeg er også glad for at vi med puljen har afsat midler til en række vigtige investeringer i nye velfærdsteknologiske
løsninger, der kan være med til at løse de kommende års udfordringer på ældreområdet.

2014 2

7

Ådalens SFO udstiller billeder fra Cirkus Knappenål på børnebiblioteket i Frederikssund
Kan du huske Cirkus Knappenål?
Hvis du kan og måske selv har været en af de store artister, eller hvis din søn eller datter måske var en af de store artister
i det Verdenskendte Cirkus Knappenål, så kom op på biblioteket og kig på de hundredvis af billeder, program og avisudklip
fra en svunden sjov tid i år 1990 – 2000.
Cirkus Knappenål var leg og læring på højt plan, der var plads til alle i cirkusset, der var mere 150 medvirkende og det
strakte sig lige fra PR. hold, madhold, kreativt hold til udformning og fremstilling af rekvisitter, systueholdet som syede og
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designede kostymerne, selve artisterne og ikke at forglemme Sprechtallmeisterene.Finder du eller dine forældre et eller to
skønne billeder af dig fra dengang, så tag det med hjem som et godt minde.
De uafhentet billeder tilfalder senere lokalhistorisk arkiv i Frederikssund.
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10 Ny organisering i Teknik, Miljø og Erhverv
Pr. 1. januar 2014 er der gennemført en organisationsændring i Teknik, Miljø og Erhverv.
Hovedformålet er at sikre større faglig robusthed i forvaltningens teams.
Nye krav, ny organisering
- Omorganiseringen er et svar på nye krav der stilles til os som forvaltning. Der er en øget forventning til vores faglighed
og evne til at arbejde tværfagligt. Den nye organisering skal give bedre mulighed for tværorganisatorisk arbejde, og gøre
vores enkelte teams mindre sårbare, siger Claus Steen Madsen, direktør for Teknik, Miljø og Erhverv.
Ændret fokus på Vinge
Som en konsekvens af omorganiseringen løftes Vinge-teamet ud af den tidligere Plan og Miljø-afdeling, og ind i en ny
stabsfunktion. Teamet vil fremover referere direkte til direktør Claus Steen Madsen.
- Byudviklingen i Vinge er et meget vigtigt projekt for Frederikssund Kommune. Derfor ønsker vi at sætte fokus på denne
udvikling ved at placere teamet tæt på direktionen, siger Claus Steen Madsen.
Ny tværorganisatorisk stabsfunktion
Den nye stabsfunktion vil udover Vinge-teamet bestå af en erhvervskoordinator, en tværfaglig koordinator, Team GIS og
en administrativ medarbejder. Kendetegnende for dem alle er at de har en bred samarbejdsflade både internt i Teknik,
Miljø og Erhverv og eksternt.
Se den nye organisering.
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12 Stormfloden "Bodil" skal på museum
Roskilde Museum efterlyser historier, fotografier, genstande eller andre minder fra stormfloden "Bodil" den 6. december
2013.
Har du et par gummistøvler, fotografier eller andre minder fra stormfloden 6. december 2013? Måske har du en god,
rørende eller dramatisk historie at fortælle? Så vil Roskilde Museum gerne høre fra dig!
Til juni åbner Roskilde Museums afdeling i Frederikssund, Færgegården, en særudstilling om stormfloden i Roskilde Fjord.
I den forbindelse efterlyser museet fotografier, videoklip, genstande og personlige historier - korte som lange - der kan
bruges i udstillingen.
Når udstillingen er slut, vil museet gerne indlemme historier, fotografier og et udvalg af genstande i samlingerne, således
at begivenheden kan fastholdes for eftertiden.
Bor du langs Roskilde Fjord, og har du på en eller anden måde været berørt af stormfloden, vil museet meget gerne høre
fra dig.
Du kan kontakte museumsinspektør Naomi Pinholt på 46 31 81 51 eller naomip@roskilde.dk.
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Hyllingeriis i dagene efter stormfloden.
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12 Baby In Vain vender plader på Frederikssund Bibliotek
Mød smadderrock-pigerne Andrea Thuesen Johansen, Lola Hammerich og Benedicte
Pierleoni fra bandet Baby In Vain når de gæster Frederikssund Bibliotek torsdag den 20.
februar kl. 19.30.
Her vil de spille de plader, og fortælle om den musik som de elsker og bliver inspireret af.
Rødglødende trio
Trioen Baby In Vain er på rekordtid blevet udråbt til shit, som det nu hedder, når man ikke
bare er hot, men rødglødende.
Baby In Vain kombinerer det tumultariske og det kaotisk-energiske fra punken med en sejt
spillet tordnende guitarrock med et fast og sikkert greb om instrumenterne.
Når Baby In Vain kommer buldrende, må man træde til side, hvis ikke man vil rives med eller
køres over.
Bandet har fået flotte anmeldelser for deres koncerter og udgivelser. De har turneret som
opvarmningsband for The Floor Is Made Of Lava, varmet op for Sonic Youth-frontmanden Thurston Moore og spillet på
Roskilde Festival.
Baby In Vain spiller i Store Vega den 25 februar men koncerterne er allerede udsolgt. Men til dig der vil høre dem spille i
dette forår vil de kunne høres i New York den 7. marts - og så kan du som nævnt møde dem på Frederikssund Bibliotek
20. februar!
Billetter til denne dag koster 30 kroner, og kan bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved at henvende sig på det
lokale bibliotek.
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12 Affald fra stormfloden
Opdateret den 12. februar 2014
Da Frederikssund Kommune fortsat får enkelte henvendelser på hjælp til oprydningen efter stormfloden, så har
Frederikssund Kommune for allersidste gang besluttet at fortsætte med at hjælpe med, at bortskaffe opblødte brandbare
ejendele og bygningsdele efter stormfloden frem til og med fredag den 14. marts 2014.
Det betyder at de sidste bestillinger skal gives senest onsdag den 12. marts til afhentning fredag den 14. marts.
Farligt affald
Vi gør dog opmærksom på at farligt affald, såsom kemikalier, malerrester, lysstofrør, batterier eller lignende ikke må
bortskaffes i henhold til nedenstående, men skal bortskaffes af borgerne selv til en af kommunens tre genbrugspladser.
Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørretumblere, emhætter og lignende
Frederikssund Kommune fjerne disse emner ved særskilt bestilling med kran-grab lastbiler. Emnerne skal placeres ved
fortov/indkørsel så de er synlige og kan læsses direkte op på lastbilen.
Disse emner må under ingen omstændigheder kommes i containerne eller blandes sammen med det øvrige affald. I så
fald bliver de ikke afhentet.
Affald (brandbart)
Vi gør opmærksom på at Frederikssund Kommune kun bortskaffer opblødte ejendele og opblødte bygningsdele, som er
brandbare.
Frederikssund Kommune bortskaffer således IKKE:
- opbrudt beton mm
- VVS mm (toiletter, håndvaske, badekar, rør, isolering, el installationer mm)
Det bedes borgene selv bortskaffe iht. aftale med deres forsikringsselskab til en af kommunens tre genbrugspladser eller
godkendt behandlingssted.
Tang mm
Herudover bortskaffer Frederikssund Kommune ved særskilt bestilling tang fra haver, som bedes lagt enten på fortovet
eller lige inden for hæk, så det kan afhentes med en kran-grab lastbil jf. særskilt aftale ved bestillingen.
Frederikssund, Jægerspris, Hyllingeriis og Skuldelev Strand området
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Frederikssund Kommune opstiller på bestilling og genbestilling containere i områderne, som borgerne kan tømme deres
opblødte ejendele og bygningsdele i efter stormfloden.
Hvis der er behov for bortskaffelse af evt. kød affald fra ødelagte frysere og køleskabe, skal det oplyses ved bestillingen.
Containerne med kød affald bliver afhentet indenfor ca. et døgn af hygiejniske årsager.
Containere bestilles ved at kontakte Affaldskontoret på tlf.: 47 35 23 50 i tidsrummet kl. 9 - 15 mandag og onsdag, torsdag
kl. 10 - 18 og fredag kl. 9 - 14. Den præcise adresse skal oplyses.
Der hvor det ikke er muligt at placere containere pga. smalle veje mm. bedes borgerne kontakte Vej og Park for
afhentning. Ejendelene skal bringes ud til fortovet/vejen og placeres, så vejene til stadighed er farbare.
Kran-grab lastbiler kan rekvireres ved at kontakte Vej og Park, Alex Brendstrup på tlf.: 51 57 25 20 indenfor normal
arbejdstid mandag - torsdag kl. 6:45 - 15:15 og fredag kl. 6:45 - 11:45.
Lastbilerne vil løbende hente ejendelene af hygiejniske årsager. Affaldet køres derefter direkte til Vestforbrændingen i
Frederikssund, hvor det bliver sorteret..
Sørg for at udsmidning af indbo m.v. sker efter aftale med relevant forsikringsselskab.
Der er fortsat opstillet festival toiletter i Hyllingeriis foreløbig frem til medio februar.
Kulhuse og Dalby Huse området
I Kulhuse og Dalby Huse områderne er det ikke muligt at opsætte containere pga. de smalle veje. Frederikssund
Kommunes Vej- og Park afdeling er derfor klar til at indsætte lastbiler der læsser og bortkører borgernes opblødte ejendele
og bygningsdele efter stormfloden sammen med evt. kød affald fra ødelagte frysere og køleskabe.
Borgerne bedes bringe deres ejendele ud til fortovet/vejen og placere ejendelene, så vejene til stadighed er farbare.
Lastbiler kan rekvireres ved at kontakte Vej og Park, Alex Brendstrup på tlf.: 51 57 25 20 indenfor normal arbejdstid
mandag - torsdag kl. 6:45 - 15:15 og fredag kl. 6:45 - 11:45.
Lastbilerne vil løbende hente ejendelene og bygningsdele af hygiejniske årsager. Affaldet køres derefter direkte til
Vestforbrændingen i Frederikssund, hvor det bliver sorteret..
Sørg for at udsmidning af indbo m.v. sker efter aftale med relevant forsikringsselskab.
Beskyttelsesdragter og handsker generelt
Frederikssund Kommune har af hygiejniske årsager valgt at levere heldragter og handsker, som godt kan genbruges. Tag
venligst kun efter behov da lageret ellers hurtigt bliver tømt.
Udstyret kan afhentes på følgende adresser:

Frederikssund hos Frederikssund-Halsnæs Brand & redningsberedskab, Løgismose 3, 3600 Frederikssund under
halvtaget.

Kulhuse hos Brugsen, som står for udleveringen.

Skuldelev hos Brugsen som står for udleveringen.

Hyllingeriis ved toiletterne ud for Hyllingeriis nr. 80.

Dalby Huse hos købmanden, som står for udleveringen.
Se i øvrigt Forholdsregler efter oversvømmelse med regnvand og kloakvand
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12 Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord oplandet
Opfordring til at indstille repræsentanter til Vandråd
Foreninger der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan inden den 28. februar 2014 sende forslag til
repræsentant i Vandrådene.
Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget den 20. december 2013, er der etableret et nyt
plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner.
Som noget nyt skal kommunerne inddrage lokale Vandråd når de udarbejder forslag til næste planperiodes
indsatsprogram for vandløbene. Efter udkast til bekendtgørelse om Vandråd der snart vedtages, nedsætter kommunerne i
et vandopland et Vandråd hvis mindst én lokal eller landsdækkende organisation udtrykker ønske om det.
Frederikssund Kommune har allerede modtaget anmodning om oprettelse af Vandråd fra følgende organisationer og
foreninger:
- Landboforeningen Gefion
- Landbrug og Fødevarer
På denne baggrund er der taget skridt til oprettelse af ét vandråd i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord (Vandopland
2.2) .
I Isefjord og Roskilde Fjord oplandet er Roskilde Kommune foreslået som sekretariatskommune.
Næste skridt er at der til hvert Vandråd skal udpeges indtil 20 repræsentanter for landsdækkende erhvervsorganisationer,
landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand,
Sådanne lokale og landsdækkende organisationer indbydes hermed til at indstille hver én repræsentant til de ovennævnte
vandråd.
Indstilling af repræsentanter til Vandrådene sendes til Frederikssund Kommune så den er modtaget senest den 28.
Februar 2014.
Indstillinger sendes til Frederikssund Kommune, Byggeri og Natur, til byggeriognatur@frederikssund.dk mærket "Indstilling
af repræsentant til Vandråd".
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13 T drops på Tøjhusmuseet i København
Det var med stor succes, at Frederikssund Musikskoles performancekor for teenagers, T drops, medvirkede ved åbningen
af Tøjhusmuseets udstilling "1864 - Afslutning og begyndelse" torsdag den 6. februar.
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Nationalmuseets direktør, Per Kristian Madsen (i midten) byder velkommen, flankeret af T drops.
Efter taler af Nationalmuseets direktør, Per Kristian Madsen og museumsínspektør ved Tøjhusmuseet, Jens Ole
Christensen, sang T drops "I Danmark er jeg født" med tekst af H.C. Andersen. Derpå lavede T drops en dramatisk
performance over Peter Fabers hit fra 1848, "Dengang jeg drog af sted".
I 1848 gik det godt for de danske soldater i Sønderjylland, i 1864 gik det som bekendt forfærdeligt, og T drops skildrede
denne forfærdelse. Pigerne faldt ganske enkelt om en efter én på det hårde museums-stengulv, til sidst stod kun en enkelt
sanger tilbage. T drops sluttede med "Det haver så nyligen regnet" fra 1890.

Pigerne faldt om på stengulvet som led i deres optræden.
- Der var flere end 100 mennesker til stede ved åbningen, og der var tydelig begejstring at spore hos tilhørerne, ikke
mindst hos tidl. forsvarschef Jesper Helsø, der syntes at være helt med på udgaven af "Dengang jeg drog af sted",
fortæller musikskoleleder Gitte Grarup.
De danske sange var arrangeret for T drops, violin, guitar og cello af Musikskolens guitarlærer og komponist, Jan
Sommer, der selv spillede til sammen med violinisten Xenia Savery og cellisten Sylvia Nissen. Musikskoleleder Gitte
Grarup introducerede og dirigerede sangene.
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18 Borgermøde om stormfloden
Frederikssund Kommune inviterer igen til borgermøde om aktuelle temaer i forbindelse med stormfloden.
Mødet afholdes i Valhal, Kalvøvej 26, Frederikssund
mandag den 24. februar kl. 18.00.
Aftenens program
1. Velkomst v/ borgmester John Schmidt Andersen
2. Evaluering af indsatsen under stormfloden v/ politi og beredskab
3. Overvejelser om fremtidig sikring v/ kommunens planafdeling
4. Forsikringsforhold v/ Stormrådet og forsikringsbranchen
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Frederikssund Kommune ønsker at tilrettelægge mødet efter de emner, som optager borgerne her og nu, og det er derfor
muligt at fremsende spørgsmål og forslag til temaer på epost@frederikssund.dk inden mødet.
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20 Borgmester kræver bedre erstatning til Bodil-ofre
Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, er glad for at regeringen vil forbedre erstatningerne til ofre for
stormfloden. - Men der er stadig store huller i dækningen, siger han.
Som borgmester i landets hårdest ramte kommune har John Schmidt Andersen i de seneste måneder talt med hundredvis
af ofre for stormfloden den 6. december. Og selv om regeringens bebudede forbedringer af erstatningerne til de ramte er
et skridt i den rigtige retning, er det ifølge John Schmidt Andersen langt fra godt nok:
- Regeringen vil ændre loven, så ofrene for stormfloden nu kan få dækket udgifter til genhusning og bliver omfattet af
almindelige afskrivningsregler. Men de hænger stadig på en kæmpe selvrisiko, og får stadig ikke erstatning for f.eks.
ødelagt indbo i kældre. Der er ingen logisk forklaring på, at erstatningerne ved stormflod skal være så meget dårligere end
i alle andre sager, siger John Schmidt Andersen.
John Schmidt Andersen er dermed på linje med sine partifæller på Christiansborg, Hans Andersen og Hans Christian
Schmidt, som har indkaldt erhvervs- og vækstministeren i samråd om sagen:
- Jeg er i løbende dialog med Christiansborg om problemet, og arrangerer meget gerne en rundtur i Frederikssund
Kommune for ministeren, så han kan se ødelæggelserne, og tale med de ramte borgere, som er kommet i en meget svær
situation på grund af de urimelige erstatningsregler, siger John Schmidt Andersen.
Erstatninger ved stormflod finansieres af en såkaldt stormflodsafgift, som opkræves sammen med præmien for
brandforsikringer. Dækningen ved stormflod er, også efter de bebudede ændringer, langt dårligere end ved f.eks. brand,
bl.a. er der en selvrisiko på helårshuse på 8 procent og på sommerhuse på 13 procent.
Ramte boligejere kan derfor hurtigt komme til at betale flere hundrede tusinde i selvrisiko.
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20 EN AF OS - Vær med til at bryde tavsheden om psykisk sygdom
I dagene fra tirsdag dne 24. februar til og med lørdag den 1. marts sætter Frederikssund Bibliotekerne fokus på psykisk
sygdom, og hvordan vi indretter os med det skrøbelige SIND i en tid med stadig stigende hastighed og krav om succes.
Selve ugen er planlagt og afvikles i et samarbejde mellem landskampagnen EN AF OS, lokale aktører: Bedre Psykiatri,
LAP Nordsjælland (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere), Socialpsykiatrien i Frederikssund
Kommune, Idræt for sindslidende og Frederikssund Bibliotekerne. Arrangementerne i løbet af ugen finder sted i
Bibliotekssalonen på Frederikssund Bibliotek.
Slut med diskrimination
Kampagnen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark - altså slut med diskrimination og
udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk
sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet: Alle er og skal føle sig som 'EN AF OS'.
Programmet for de enkelte dage i temaugen kan ses på bibliotekernes hjemmeside, og i foldere der udleveres på
bibliotekerne.
I tilknytning til temaugen har bibliotekar Jesper Dalmose udarbejdet en litteratur- og filmliste som kan fås på bibliotekerne i
Jægerspris, Frederikssund, Skibby og Slangerup, lige som der alle steder vil være udstillet relevant litteratur.
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21 Se din byggesag på internettet
Frederikssund Kommune har skannet over 300.000 afsluttede byggesager og publiceret dem på internettet. I alt er 330
hyldemeter sager blevet digitaliseret. Der er direkte adgang til det digitale arkiv 24 timer i døgnet, og alle interesserede kan
tilgå arkivet fra deres egen PC med internetadgang.
På bibliotekerne og kommunens borgerservice kan borgere uden internetadgang frit bruge en PC.
En milepæl for byggesagsbehandlingen
Digitaliseringen af byggesagsarkivet er et led i en større ændring i Frederikssund Kommunes byggesagsbehanding.
- Det er en stor forbedring af vores service over for borgerne samt de ejendomsmæglere og rådgivere der gør brug af
vores byggesagsarkiv. Det er en milepæl i vores digitalisering af byggesagsbehandlingen. Næste skridt bliver at
byggeansøgninger sendes digitalt til kommunen samt at igangværende sager kan ses online.
Vi forventer at det vil ske inden udgangen af 2014, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Ejendomsmæglere er begejstrede for løsningen
Byggesagsarkivet er et vigtigt arbejdsredskab for kommunens ejendomsmæglere.
- Det er en stor hjælp for os i dagligdagen at vi selv kan søge informationer i det digitale byggesagsarkiv. Vi slipper for at
skanne dokumenterne ind og kommunen slipper for at kopiere dem. Det er nemt for begge parter og sparer tid hos os og i
forvaltningen, siger Kasper Nielsen Lilja, ejer af LokalBolig i Frederikssund.
Fortrolige oplysninger er sikret
For at sikre fortrolige oplysninger er der nogle få undtagelser fra det åbne arkiv. Sager med personfølsomme oplysninger
såsom CPR nummer er udeladt. Det samme er banker, posthuse, retsbygninger, militære bygninger mv. Hvis man har
brug for at se disse sager, skal man kontakte Frederikssund Kommune.
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21 Den elektriske husmor
- om mad, husmødre og køkkenapparater i 1950'erne.
Etnolog og cand.mag. Nana Jørgensen fortæller torsdag den 27. februar om de mange nye elektriske hjælpemidler, som i
1950'erne vandt indpas i de danske hjem.
Hvordan ændrede apparaterne husmoderens arbejde i hjemmet, og hvilken betydning fik de for hendes hverdag? Hvad
betød de elektriske vidundere for danskernes madvaner og madkultur og hvilken rolle spillede el-branchen i udbredelsen
af de elektriske apparater?
Med begrebet "Den moderne husmoder" blev der indført nye idealer for den perfekte husmor. Foredraget vil således også
komme ind på de samfundsmæssige værdier og opfattelser, der prægede mange kvinder i 1950'ernes hverdag.
Efter foredraget er der smagsprøver på tidens lækkerier i form af kikskage, fyldte kræmmerhuse samt kaffe med Richs.
Foredraget er gratis.
Tid og sted
Foredraget finder sted torsdag den 27. februar kl. 19.00 til 20.30 på Frederikssund Museum Færgegården, Færgelundsvej
1, 3630 Jægerspris.
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24 Frederikssund og Roskilde kommuner undersøger en fælles sikring mod fremtidens stormfloder
I de to kommuner blev over 700 bolig- og sommerhusejere ramt af oversvømmelser som følge af stormfloden "Bodil".
Kommunerne står således med samme problemstilling - og vil derfor sammen undersøge mulighederne for
tværkommunale løsninger.
Roskildes borgmester Joy Mogensen uddyber opgaven: - Vi skal ganske enkelt have afklaret, om vi i fællesskab kan lave
en bedre sikring end vi kan hver for sig. Derfor har vi sat en undersøgelse i gang af fordele og ulemper ved både lokale og
tværkommunale løsninger. Jeg er meget glad for at Frederikssund Kommune sammen med os vil arbejde på at finde
løsninger.
Borgmester John Schmidt Andersen fra Frederikssund Kommune ser også frem til en løsningsmodel: - Ingen ved hvornår
den næste stormflod kommer, og der er derfor vigtigt for os at denne undersøgelse afklarer hvor lang tid det vil tage at få
etableret de forskellige løsninger. Når resultaterne foreligger i maj, vil vi sammen med Roskilde tage stilling til om vi skal
arbejde videre med en sluseløsning.
Sluser eller ej
I dag er det teknisk muligt at sikre hele eller dele af Isefjord og Roskilde Fjord, bl.a. i form af sluser ved enten Hundested,
Kulhuse eller Frederikssund. Men samtidig er Roskilde Fjord registreret som Natura 2000-område, og de mulige
sluseløsninger risikerer at påvirke fjordens natur og vandkvalitet.
Dertil siger Joy Mogensen: - Vi vil arbejde for en løsning som ikke forringer fjordens kvalitet, og derfor skal en eventuel
sluseløsning kunne realiseres uden at skade naturen. Vi vil sammen med Frederikssund Kommune tage kontakt til
relevante styrelser for en indledende drøftelse af om de enkelte sluseløsninger kan realiseres.
Bro løsning
En løsning ved Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund vil indebære ændringer af den eksisterende bro.
Eller som John Schmidt Andersen udtrykker det: - En sådan løsning vil forudsætte en dialog med Trafikstyrelsen, der ejer
broen. Vi vil nu sammen med Roskilde Kommune tage kontakt til styrelsen, så de statslige interesser i og omkring
fjordlandskabet kan blive afdækket. Hvis det viser sig fordelagtigt at lave en løsning som dækker flere kommuner på en
gang, er det naturligt at staten medvirker. Jeg tror vi står stærkere i dialogen med de statslige myndigheder, når de to
kommuner tager dialogen sammen.
Afslutningsvis understreger Joy Mogensen at samarbejdet mellem Frederikssund og Roskilde ikke er en lukket klub: - Vi er
meget opmærksomme på at de øvrige fjordkommuner også er hårdt ramt af stormfloden, og de er meget velkomne til at
deltage i samarbejdet, siger hun.
Fakta

Stormen Bodil medførte en vandstandsstigning på op til 2,06 meter i Roskilde Fjord.

I Roskilde blev dele af Jyllinge Nordmark, Roskilde By og Vikingeskibsmuseet oversvømmet.

I Frederikssund blev bl.a. dele af Kulhuse, Hyllingeriis og Frederikssund By oversvømmet.

I Roskilde Kommune er der en Stormflodscafé for berørte borgere. Caféen holder til i Jyllingehallen, og er åben den
17. marts, 14. april og 19. maj kl. 18-21. Her vil det være muligt at få råd og vejledning og udveksle erfaringer med
hinanden.

Frederikssund afholder borgermøde den 24.februar

Der afholdes fælles borgmestermøde i Holbæk den 28. februar hvor fjordkommunernes borgmestre deltager for
koordinering af fælles indsats, herunder for at få ændret lovgivningen for stormflodsramte.

Læs mere om kommunernes arbejde med stormflodssikring, borgermøder etc. på www.roskilde.dk og
www.frederikssund.dk.
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24 Hassan Preisler på Slangerup Bibliotek
Med stikord som samfundssatire, integration, humor og fordomme er der lagt op til en underholdende og tankevækkende
aften den 3. marts fra kl. 19.30 i selskab med denne spændende forfatter og skuespiller
Hassan Preisler er lige nu aktuel på Frederikssund Bibliotekerne med hans meget roste roman: "Brun mands byrde", som
er udvalgt til at være sæsonens bog fra januar-marts.
Det er en roman om en mand, der hører hjemme over alt, men ikke føler sig hjemme nogen steder. En mand som er er
fyldt med selvtillid, og samtidig meget usikker på både sig selv og det samfund han lever i.
Smæk for skillingen
Hovedpersonen Hassan (Preisler) er søn af en dansk mor og en pakistansk far. Han er uddannet
skuespiller, berejst som få, har kone og en dejlig lille datter - og så lider han voldsomt under ikke rigtigt
at kunne definere sig selv. Allerede tidligt i bogen skriver han: "Jeg lever i spændet mellem to
identiteter, eller måske snarere i spændet mellem forestillingen om to identiteter: den pakistanske og
den danske". Og denne identitetskrise bliver på sin vis en joker i alt, hvad Hassan foretager sig.
Hassans historie er i sig selv næppe enestående - men det er til gengæld hans måde at servere den
på! Der er smæk for skillingen, en sikker sproglig stil og ægthed i udtrykket.
Da Hassan Preislers debutroman "Brun mands byrde" udkom i sommeren 2013, blev der klappet i hænderne hos et
overvældende begejstret anmelderkorps og mange sammenlignede hans skrivestil med Dan Turéll - et sprog der er
heftigt, nonchalant og originalt - og samtidig fyldt med humor.
Romanen blev belønnet med Bodil og Jørgen Munch-Christensens debutantpris i 2013.
Foredraget med Hassan Preisler er støttet af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg.
Billetter til denne aften koster 30 kr. og kan bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved at henvende sig på det lokale
bibliotek.
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27 Børnebiblioteket møblerer om
Børnebiblioteket i Frederikssund er i fuld gang med at ny-indrette sit område for større børn og unge.
I den forbindelse holder biblioteket lukket fra 10. til 15. marts for at give plads til håndværkerne.
Det vil naturligvis stadig være muligt at benytte voksenbiblioteket i Frederikssund, hvor man både kan aflevere og hente
reservere bøger, film og spil m.m.
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27 Fra Pink Floyd til omsorgsklovn
Repertoiret på Frederikssund Bibliotekerne spænder vidt. 6. marts kan du derfor høre om Pink Floyd, og den 7. marts om
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omsorgsklovnen 'Lille Ruth'.
”Dark Side of the Moon”
Den 6. marts kl. 19.30 vil Thomas Ulrik Larsen i billeder, fortælling, lyd og video give alle
Floyd-freaks en uforglemmelig aften i Kulturhuset Elværket.
Thomas Ulrik Larsen er - ud over at være en af Europas absolutte Pink Floyd-eksperter også sangskriver, musiker, underviser og musikjournalist. Hans artikler har kunnet læses i
blandt andet Gaffa, Musikeren, Ud & Se, Politiken og svensk MM. Pink Floyds musik er ikke
noget nyt for Thomas Ulrik Larsen. Han har flere gange haft bandet under lup, mens han
studerede musikvidenskab på Københavns Universitet. I seks år var han kapelmester og
musiker i, hvad der på det tidspunkt var det mest velrenommerede Pink Floyd-coverband i
Europa. Thomas Ulrik Larsen har været musikalsk leder på over 100 succesopførelser af
Dark Side of the Moon.
Fra det letgenkendelige pladecover til de sidste ord på sidste skæring - "there is no dark
side of the moon really. Matter of fact, it's all dark" - de fleste af os har allerede stiftet
bekendtskab med Pink Floyds gennembruds-LP fra 1973. Med de nye genudgivelser i
butikkerne ser det ikke ud til, at månen aftager i styrke foreløbig.
40 millioner eksemplarer er blevet langet over disken siden marts 1973, og på en sløv uge
sælger albummet stadig 8-9.000 eksemplarer alene i USA. Og Thomas Ulrik Larsen vil
fortælle om, hvorfor Dark Side of the Moon stadig fascinerer (og sælger), når så meget af musikken fra samme periode
enten er glemt eller henvist til kasserne med kitsch og nostalgi.
Billetter til denne aften koster 30 kr. og kan bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved at henvende sig på det lokale
bibliotek.
Omsorgsklovnen 'Lille Ruth'
Dagen efter, fredag d. 7. marts kl. 15-16.30, kan du komme til Café-eftermiddag på Skibby Bibliotek med omsorgsklovnen
Lille Ruth.
Når Lille Ruth ikke arbejder som omsorgsklovn, hedder hun Isabella Flensted, og hun vil denne eftermiddag vise en lille
film samt fortælle om "Lille Ruths" stjernestunder og hjertemøder med ældre og demente.
Klovn uden forestilling
Lille Ruth er en klovn uden forestilling, for denne klovn tager udgangspunkt i nu'et og i kontakten med det enkelte
menneske.
Hun møder de ældre med humor og empati, så sanser og følelser aktiveres og dermed ofte skaber en åbning til sprog og
hukommelse.
Lille Ruth arbejder bl.a. for Frederikssund Kommune, som er en af de kommuner, der har en omsorgsklovn til at besøge
ældre og demente. Lille Ruth's besøg på plejecentrerne er i høj grad med til at give livskvalitet og sprede glæde blandt
beboerne.
Deltagelse i dette café-arrangement er gratis, men tilmelding er nødvendig og billetter kan bookes via bibliotekernes
hjemmeside eller ved fremmøde på dit bibliotek.
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28 Årets Idræts- og lederprisfest
En propfyldt Solbakkehal dannede tirsdag den 25. februar 2014 rammen om årets Idræts- og Lederprisfest, hvor
Folkeoplysningsudvalget overrakte årets Lederpris, Idrætspris og Fritidspris samt en lang række kommunale
anerkendelser for resultater opnået i 2013.
Med stående klapsalver fra de 325 fremmødte gæster blev Lisbet Sørensen, Skuldelev Selsø Idrætsklub Kilden, Charlotte
Søgaard, TEAM2010 og Jægerspris Underducks Floorball Club tildelt hhv. Lederprisen, Idrætsprisen og Fritidsprisen.

Lisbet Sørensen, Lederprisen
Lisbet Sørensen har i mere end 40 år været frivillig leder i SSS Kilden, håndboldafdeling, hvor hun stadig yder en stor
indsats både for senior- og juniorspillere.
Charlotte Søgaard vandt i 2013 guld i 500 m og sølv i 2,5 km langrend ved Special Olympics World Winter Games og
Jægerspris Underducks har igennem en del år med stor succes arbejdet med integration af sindslidende og
udviklingshæmmede i foreningen.
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Charlotte Søgaard, Idrætsprisen
Jægerspris Underducks FC, Fritidsprisen
Frederikssund Kommunes mange idrætsklubber har særdeles dygtige idrætsudøvere i alle aldersgrupper, hvilket var
tydeligt for alle da årets anerkendelser skulle overrækkes.
For at modtage en anerkendelse skal man have modtaget guld, sølv eller bronze ved danske eller internationale
mesterskaber eller guld ved sjællandske mesterskaber.
Ikke mindre end 89 idrætsudøvere havde opnået dette i 2013, og de viste samtidig at Frederikssund Kommunes borgere
er aktive på eliteplan hele livet, for de var i alderen fra 11 til 71 år.

Niels Erik Skaaning modtager anerkendelse for DM i halvmaraton for +70 årige

Frederikssund Golfklub vandt DM for hold i Elitedivisionen og blev nr. 4 ved EM
Modtagerne af årets anerkendelser repræsenterede følgende ti klubber: Frederikssund Svømmeklub, ORI Atletik og
Motion, Hjerteforeningens Motionsklub, Frederikssund Taekwondo Klub, Frederikssund Golfklub, Jørlunde Skytteforening,
HK 73, Dalby IF, Jægerspris Underducks FC og Frederikssund Forenede Boldklubber.
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Aftenens prismodtagere

´
FOF's Harmoniorkester suppleret med elever fra Frederikssund Kommunes Musikskole under ledelse af Ian Price
krydrede den festlige stemning med dejlig musik og Frederikssund Taekwondo Klubs elitejuniorhold gav en fygende
opvisning, der indgød tilskuerne respekt for deres tekniske kunnen og de mange ugentlige timers træning, der ligger bag.

De mange frivillige fra Dalby IF havde sørget for en perfekt ramme om arrangementet med en pyntet hal og dejlig buffet
Foto: CHAUG
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28 Møde om støttemuligheder
Møde for forældre til børn og unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse
Mødet afholdes den 3. april 2014 kl. 19-21 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Når man har et barn med sygdom, handicap eller funktionsnedsættelse, har man ofte brug for hjælp fra kommunen. Det
kan være vanskeligt at finde rundt i de offentlige støttemuligheder, og det kan være svært at forstå hvis man får afslag på
noget som andre familier kan få hjælp til, selvom barnet måske har den samme diagnose.
Familieafdelingen og en forældregruppe har i samarbejde inviteret socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv til at
komme med et oplæg. Inge Louv vil komme ind på spillereglerne for samarbejdet mellem forældre og kommune, samt på
hvordan kommunen skal vurdere hvem der er omfattet af hvilke bestemmelser, og hvem der kan være berettiget til hvilken
form for støtte.
Der vil blive sat fokus på servicelovens bestemmelser om rådgivning, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt særlig
støtte med et lille bitte kig på den nærmest tilgrænsende lovgivning.
Tilmeldingsfrist den 17. marts 2014.
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Pris: 20 kr. der betales ved indgangen - der bliver serveret kaffe og te ved mødet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til familie@frederikssund.dk.
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28 Slangerup Bibliotek sælger ud
Personalet på Frederikssund Bibliotekerne arbejder hele tiden på at samlingerne på de fire biblioteker fremstår aktuelle og
inspirerende.
Derfor kasseres slidte og uaktuelle eksemplarer, og ender deres biblioteksliv ved bogsalg.
På Slangerup Bibliotek vil der i perioden fra mandag den 3. marts til og med lørdag den 15. marts være salg af kasserede
materialer.
Bogsalget foregår i bibliotekernes bemandede åbningstid.
OBS Husk kontanter; bibliotekerne modtager ikke længere dankort.
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28 Snart tid til Blå Nat
Fredag den 6. juni 2014 i tidsrummet klokken 16 til 22 folder Jægerspris by sig ud, og byder op til en forrygende kulturnat
for borgere i alle aldre. Årets program byder på oplevelser i hele byen, og forberedelserne er godt i gang.
Hvordan tilmelder man sig som aktør til Blå Nat?
"Vores forening vil gerne deltage, min butik vil gerne holde åbent, vores institution vil gerne deltage, mit firma deltager, jeg
vil gerne gøre noget...."
Det er også muligt at få en gratis bod på Dannermarkedet med fokus på aktiviteter, inspiration, arbejdende
kunstnerværksteder, sanseoplevelser, m.m. - der må ikke forekomme salg af varer.
Send en mail til Anja Boe Manley alind@frederikssund.dkinden tirsdag den. 1. april 2014 med kort deltager information.
Kulturhuset Rejsestalden er Blå Nat-koordinator
Det er det lokale kulturhus som er lokomotivet og motiverer, inspirerer og administrerer.
- Vi sørger for al markedsføring via de lokale medier, Facebook og på Rejsestaldens hjemmeside, fortæller husets leder,
Anja Boe Manley.
- Derudover er vi selv aktører og byder ind med underholdning, cafesalg og Dannermarked. Rejsestaldens frivillige team
"Staldfolket" og personale står klar på dagen med hjælp og smil.
Veje afspærres
Vejen afspærres og omdannes til gågade den 6. juni fra rundkørslen ved Møllevej til Vinkelvej i tidsrummet kl. 15-22.
Lukningen vil medføre en nødvendig omlægning af trafikken og det sker i samarbejde med Politi, Movia Trafik og
Beredskabet.
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Nyt samarbejde mellem lokale virksomheder skal sikre grøn vækst
Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Forsyning har taget initiativ til at etablere et 2-årigt
projekt omkring symbiose-ideen i Frederikssund.
Formålet er at forbedre de lokale virksomheders konkurrenceevne ved at reducere virksomhedernes ressourceforbrug,
øge genanvendelsen og derigennem forbedre miljøet.
Fokus på vækst og innovation
- Symbiose-projektet skal være katalysator for bæredygtig vækst og innovation i vores lokale virksomheder. Målet er at få
etableret et samarbejde mellem virksomhederne om udnyttelse af rest- og spildprodukter. Det vil forbedre
virksomhedernes bundline og gavne miljøet. Og i sidste ende vil symbiose-samarbejdet være med til at sikre lokale
arbejdspladser, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Grønne løsninger er vejen frem
Symbiose-projektets fokus på miljøvenlige løsninger vækker begejstring hos formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving
Stauning.
- For både små og store virksomheder er det vigtigt at tænke på energibesparelser, miljø og genanvendelse. Desuden er
grønne forretningsmodeller med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og giver et godt omdømme lokalt og
internationalt, siger Tina Tving Stauning.
Det første skridt er taget
Udover Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Forsyning, har Vestforbrænding I/S takket ja til
at deltage.
Desuden er Haldor Topsøe A/S og E.ON A/S inviteret til at deltage i projektet. Disse to lokale virksomheder har allerede
skabt det første store symbiose-samarbejde i Frederikssund.
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Chat om selvbetjeningsløsninger lukker
Frederikssund Kommune har de seneste tre år samarbejdet med Holbæk, Roskilde, Sorø, Fredensborg og Furesø
kommuner om en chat, hvor borgerne kunne få hjælp til selvbetjening uden for normal åbningstid.
For få chatbrugere og ønsket om hjælp til andet end selvbetjeningsløsninger gør at chatten lukkes fra 1. marts, og andre
muligheder undersøges.
Erfaringerne viser at chatten ikke understøtter borgernes behov, som ofte ligger ud over hjælp til
selvbetjeningsløsningerne. Antallet af chatsessioner har også været lavere end forventet. Chatsamarbejdet har været et
eksternt finansieret pilotprojekt, og er nu afsluttet.
Det tværkommunale samarbejde har derfor vurderet at chatten ikke sikrer en optimal anvendelse af ressourcerne. Derfor
lukkes chatten pr. 1. marts 2014.
Der vil fortsat være mulighed for at få hjælp til selvbetjeningsløsningerne selv om chatten lukker.
På borger.dk er der hjælp på en chat fra kl. 8-22 mandag-torsdag og kl. 8-18 fredag, og funktionen Hjælp til selvbetjening
ligger fortsat på kommunens hjemmeside.
Kommunerne i det tidligere fælles chatsamarbejde undersøger i øjeblikket mulighederne for en ny samarbejdsform, hvor
hjælp til selvhjælp uden for de normale åbningstider igen kan komme på tale.
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Borgermøde om Diger
Som følge af stormfloden i december afholdes et informationsmøde om lovgivning , praksis m.v. i forhold til etablering,
forstærkning og finansiering af diger:
Torsdag den 13. marts 2014, kl. 19.00 - 22.00 på Skuldelev Kro
På mødet vil der blive orienteret om forholdene omkring diger, og der vil være mulighed for en efterfølgende dialog.
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For at kunne forberede os bedst muligt, vil vi gerne have din tilmelding til mødet.
Tilmelding med angivelse af navn og område, sendes til Marianne Larsen maril@frederikssund.dk senest mandag den 10.
marts kl. 12.00.
2014 3
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Workshops om fremtidens folkeskole
Hvordan kan kultur- og naturinstitutionerne i Frederikssund Kommune bidrage til fremtidens folkeskole?
Kultur- og naturinstitutionerne i Frederikssund Kommune inviterer skoleledere, lærere og pædagoger til at deltage i tre
arbejdsworkshops om hvordan kultur og naturinstitutionerne kan bidrage til fremtidens folkeskole.
Den nye folkeskole skal involvere det lokale kulturliv og workshopperne skal være startskuddet til nye, tværgående
samarbejder, der kan bakke op om ambitionen om at alle børn og unge udfordres så de bliver så dygtige, de kan.
På workshopperne skal vi i fællesskab komme med inspiration og konkrete ideer til hvordan skoler og natur- og
kulturinstitutioner i Frederikssund Kommune kan samarbejde.
Nogle af de initiativer som udvikles på workshopperne, vil kunne sættes i gang i det nye skoleår fra august 2014, mens
andre måske skal tilpasses og videreudvikles over en længere periode.
Formålet er

at udvikle nye, anderledes læringsrum, der bygger på de natur- og kunstfaglige processer og didaktiske
læringsprincipper

at udvikle bevidste strategier for, hvordan kultur- og naturinstitutionerne arbejder sammen med skolerne i
Frederikssund Kommune

at styrke det faglige personale på skolerne såvel som på kultur- og naturinstitutionerne med henblik på at nå en
mangfoldighed af elever.
J.F. Willumsens Museum har taget initiativ til samarbejdet og Innovations- og proceskonsulent Gry Guldberg faciliterer de
tre workshops, der vil indeholde relevante oplæg og idéudviklingsøvelser.
Workshoppene finder sted på forskellige adresser i kommunen henholdsvis den 14. marts, den 7. april og den 5. maj.
Kontakt:
Sofie Myschetzky
Kultur og Fritid, Frederikssund Kommune
kulturogfritid@frederikssund.dk
Kultur - Natur -Skole
Et udviklingsprojekt, der skal koble det bedste fra to eller flere verdener ud fra det fælles mål at skabe læringsrum, der kan
sikre at alle børn og unge udfordres så de bliver så dygtige de kan.
Metoden er Aktionslæring, som opererer med disse dogmeregler:

Der sker størst læring ved løsning af faktiske arbejdsopgaver

Projektet skal ikke nødvendigvis have et klart defineret mål

Der er skal arbejdes med nye, udfordrende opgaver

Opgaven skal kunne mislykkes

Man skal have et reelt ansvar for opgaven

Der skal gives støtte fra andre

Ledelse og kollegaer skal vide, at man arbejder med et aktionlæringsprojekt

Handling er i fokus
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Er vi blevet sundere i Frederikssund Kommune?
Danskernes sundhedsprofil er blevet kortlagt for tredje gang. I Frederikssund Kommune går det op og ned. Andelen af
rygere er faldet markant, mens andelen af både overvægtige og fysisk inaktive er steget til langt over gennemsnittet i
regionen.
Gode rammer for sunde valg
"Alt tyder på at vi har nogle store udfordringer i forhold til kost og motion, og vi vil bruge Sundhedsprofilen som afsæt for
en målrettet indsats", siger formand for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg (A).
"Vi vil gerne fordybe os i materialet bag rapporten for at se om vi kan finde sammenhænge, der kan hjælpe os til at
kvalificere og planlægge de indsatser, der skal være med til at løfte borgernes sundhed. Det er kun borgerne selv der kan
vælge en sundere livsstil, men som kommune kan vi være med til at sikre gode rammer for sunde valg og tilbud, der
hjælper borgerne i en sundere retning".
Rygerne stopper
Andelen af dagligrygere i Frederikssund Kommune er faldet markant. Tendensen ses ikke kun i Frederikssund, men også i
regionen og på landsplan. Mens kommunen i 2010 lå lige over regionens gennemsnit med 21 % dagligrygere, viser den
nye sundhedsprofil at Frederikssund nu ligger en procent under gennemsnittet med en andel på 14 % daglige rygere.
"Det er rigtig dejligt at andelen af rygere er faldet så meget. Rygning er nemlig den enkeltstående livsstilsfaktor som
påvirker vores sygelighed og dødelighed allermest", siger ældre- og sundhedschef Birte Sonnenborg Grothe. "Der er dog
stadig et stort potentiale for at nedbringe andelen af rygere idet 67 % af rygerne i Frederikssund Kommune ønsker at
holde op med at ryge."
Vi skal op af sofaen
Desværre slår kommunen en kedelig rekord som regionens højdespringer, når det gælder fysisk inaktivitet i fritiden. 40 %
af borgerne er ikke fysisk aktive med moderat til høj intensitet i de anbefalede 30 minutter om dagen, og det bringer os
langt over regionens nuværende gennemsnit på 32 %. Også i 2010 lå Frederikssund over regionens gennemsnit, men
desværre er forskellene er blevet større. "Det tyder på at vi har nogle lokale udfordringer i forhold til bevægelse",
konstaterer sundhedskoordinator Louise Barkan Staal.
Større andel af overvægtige
Også når det gælder vægten, ligger Frederikssund Kommune i den tunge ende. Samlet set er mere end halvdelen (54 %)
af kommunens borgere overvægtige.
Siden 2010 er andelen af moderat overvægtige (BMI 25-29,9) steget fra 34 til 37 %, og andelen af svært overvægtige (BMI
over 30) er steget fra 16 til 17 %. Regionens gennemsnitlige andel på 41 % overvægtige er uændret siden 2010.
Se hele rapporten om sundhedsprofilen i Region Hovedstaden eller læs den kortere sammenfatning.
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Skoleleder fra Frederikssund skal rådgive ministeren om den nye folkeskole
Falkenborgskolens leder, Gitte Reimann, er af Undervisningsminister Christine Antorini blevet udpeget til formandskabet
for Rådet for Børns Læring.
Rådet for Børns Læring har til opgave at rådgive undervisningsministeren og vurdere det
faglige niveau og den pædagogiske udvikling i folkeskolen. Desuden skal rådet hjælpe
ministeren med at vurdere skolers og dagtilbuds evne til at øge integrationen, inkludere
børn og bryde den negative sociale arv. Rådets formandskab består af syv personer med
særlig indsigt i forhold vedrørende folkeskolen og dagtilbud.
- Jeg er glad og stolt over at blive udpeget til formandskabet. Jeg tager det som et
skulderklap for min måde at drive skole på og glæder mig til at komme i gang med arbejdet,
siger skoleleder Gitte Reimann
Christine Antorini kender bl.a. Gitte Reimann fra ministerens besøg på Falkenborgskolen i
oktober sidste år. Falkenborgskolen blev desuden kåret til årets skolebibliotek i 2013.
- Stort tillykke til Gitte Reimann. Jeg er rigtig stolt, og udpegningen vidner om at vi har nogle
stærke kompetencer blandt vores medarbejdere. Derudover er Frederikssund Kommune
også langt i forhold til den nye folkeskole, som Rådet for Børns Læring skal rådgive om. For eksempel har vi opsat
interaktive tavler i alle klasselokaler, så eleverne i vores folkeskoler har fået meget bedre mulighed for selv at komme på
banen og være aktivt deltagende i deres undervisning og læring, siger formanden for kommunens Uddannelsesudvalg,
Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Om rådet:

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i folkeskoleloven. Rådet
afløste den 1. januar 2014 det tidligere Skoleråd.

Udover formandskabet består rådet af 18 medlemmer, indstillet af organisationer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Rådets formand er SFIs direktør, Agi Csonka. Derudover består formandskabet af rektor Stefan Hermann, professor
Charlotte Ringmose, børne- og kulturdirektør Anders-Peter Østergaard, dagtilbudsleder Fie Lademann, forskningsog udviklingschef Andreas Rasch-Christensen - og så skoleleder Gitte Reimann.
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10 Bedre service til erhvervslivet
Ny erhvervsportal skal lette erhvervslivets møde med det offentlige - og bane vej for en styrket vækstdagsorden i
Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommune lancerer nu Frederikssund Erhvervsportal - en fælles indgang til Frederikssund i alle
erhvervsmæssige sammenhænge.
Dermed tager kommunen endnu et skridt i retningen af at forbedre service og rådgivning for det lokale erhvervsliv.
- Med Frederikssund Erhvervsportal har vi samlet alle relevante oplysninger om erhvervstilbud og -services på ét sted.
Ikke sådan at forstå at man nødvendigvis skal finde det endelige svar på alle erhvervsspørgsmål på selve portalen. Men
man kan danne sig et overblik og blive guidet videre - uanset om man er ny iværksætter som har brug for rådgivning i den
spæde opstartsfase, eller man leder en etableret produktionsvirksomhed med behov for sparring omkring kapitaltilførsel,
siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Portalen er et resultat af det tætte samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv. Et
velfungerende parløb som også konkret kommer til udtryk på portalen: Her skelnes der nemlig - helt bevidst - ikke mellem
de to enheder, når det kommer til rådgivningsindsatsen.
- Vi har en fælles vækstdagsorden, og når det kommer til at servicere erhvervslivet, fokuserer vi udelukkende på
virksomhedernes behov og ønsker. Nogle gange er det kommunens specialister der kan hjælpe virksomhedslederen
videre. Andre gange er det konsulenterne i Frederikssund Erhverv. Det er mindre væsentligt: For os handler det først og
fremmest om at yde den rette service, og i sidste ende forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv, understreger John
Schmidt Andersen.
Dermed bygger Frederikssund Erhvervsportal videre på en lang tradition for et godt samarbejde mellem kommune og
erhvervsliv. Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune har siden 2007 samarbejdet om at forbedre
rammevilkårene for de lokale erhvervsdrivende. Det har bl.a. resulteret i den kommende nye fjordforbindelse, den
udvidede motorvejsforbindelse, en lavere kommunal dækningsafgift - og række andre initiativer til gavn for kommunens
virksomheder.
- Sammen med den kommunale forvaltning arbejder vi hele tiden på at skærpe vores erhvervsservice: I Frederikssund
skal erhvervslivet ikke mødes med tungt, offentligt bureaukrati og langsomme sagsgange. I stedet for skal vi sammen se
på udviklingsmuligheder og have fokus på hvad vi kan gøre for at gøre livet som erhvervsdrivende enklere her i
kommunen. Og med lanceringen af erhvervsportalen tager vi endnu et skridt ud ad den vej, siger direktør for
Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen.
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Yderligere oplysninger:
Borgmester John Schmidt Andersen, 4093 0622
Direktør Peter Bo Andersen, 4731 3701
www.frederikssunderhvervsportal.dk
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10 Der bliver mere trygt at cykle mellem Slangerup og Ølstykke
Vejdirektoratet planlægger at etablere dobbeltrettet cykelsti langs Roskildevej mellem Ølstykke 10. klasse center og
Jørlunde en strækning på 1,8 km.
Målet er at gøre det mere trygt og sikkert at cykle på strækningen og dermed få flere til at benytte cyklen som
transportmiddel. Ikke mindst eleverne til og fra 10. klasse centeret på Roskildevej. Anlægsarbejdet er planlagt til udførelse
i sommer 2015.
Du kan evt. få yderligere information om projektet ved at se på Vejdirektorats hjemmeside eller klik dobbeltrettet cykelsti
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11 Klar til Barn: Lynkursus for kommende forældre
Hvis du kan nikke ja til et eller flere af nedenstående punkter, så er Klar til barn et gratis tilbud du ikke skal snyde dig selv
for:

Vil du vide mere om spædbarnets forunderlige verden, og alt det et nyfødt barn formår?

Vil du lære noget om, hvordan man kan være sammen med barnet på en god måde?

Er du måske usikker over at skulle være forældre?

Vil du lære, hvordan du tackler situationer, hvor det hele er ved at tage magten fra dig?
Næste kursus starter den 7. maj 2014 kl. 17.00 - 19.30.
Kursuslederne er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, og I mødes i alt tre gange.
Du er velkommen til at kontakte sekretær Tina Lundegaard for mere information/tilmelding på 47 35 10 43 eller
på tlund@frederikssund.dk.
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11 Haldor Topsøe udvider
Haldor Topsøe udvider ikke kun i Kina, USA og Brasilien. I Frederikssund indviede den internationale virksomhed mandag
den 10. marts en helt ny 24.000 m2 stor produktionsenhed, P6. Udover at udvide produktionen skaber den nye fabrik 27
nye lokale arbejdspladser for både faglærte, ufaglærte, laboranter og ingeniører.
- Haldor Topsøe er en international virksomhed, men samtidig helt nærværende i lokalsamfundet. Haldor Topsøe er med
sine 700 ansatte ikke bare den største private virksomhed i kommunen. Den er også i kraft af sit nærvær og det
engagement og den samarbejdsvilje I udviser, en stor del af Frederikssunds identitet. I giver et klart og stærkt signal til alle
andre om, at her kan man drive virksomhed, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V) i sin tale ved indvielsen.
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Flemming Topsøe og John Schmidt Andersen i samtale.
Haldor Topsøe er globalt førende inden for procesteknologi og heterogen katalyse til olieraffinaderier, fremstilling af
kemiske produkter og miljørigtige energiprocesser. Siden virksomheden i 1958 etablerede sig i Frederikssund, har Haldor
Topsøe kontinuerligt udvidet sine produktionsenheder i lokalområdet. Med opførelsen af fabrik 6 er den niende
produktionsenhed nu klar til at blive sat i drift.
På grund af det store lokale engagement, og virksomhedens betydning for kommunen, overdrog John Schmidt Andersen,
posthumt, Frederikssund Kommunes 100 års fødselsdagsgave til Haldor Topsøe ved indvielsen mandag i form af
Byrådets beslutning om at navngive en af de mest centrale pladser i Vinge "Haldor Topsøe Park".
Haldor Topsøe er fortsat en familieejet virksomhed, og var som sådan også repræsenteret ved indvielsen af den nye
fabrik.
Flemming Topsøe, der er søn af virksomhedens grundlægger, takkede kommunen for at opkalde området i Vinge efter
faderen. I sin tale understregede han at det betød meget for faderen at bevare lokal produktion og arbejdspladser i
Frederikssund. Endelig udtrykte han glæde over at der i Frederikssund er plads til, og imødekommenhed overfor, nye og
innovative virksomheder.
- Her er plads til initiativrige foretagender, der er godt at være, der vil vi også være! Og nogle bænke kommer der
garanteret også, sagde Flemming Topsøe med reference til den gængse opfattelse til en park som et rekreativt
fritidsområde.

Flemming Topsøe på talerstolen, hvor han blandt andet takkede kommunen for den nye Haldor Topsøe Park.
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Snoren klippes af John Schmidt Andersen og Flemming Topsøe.
Den vigtigste ressource for Haldor Topsøe er deres medarbejdere. Derfor var det også to af de nyansatte, operatør
Thomas Stocholm og laborant Heidi Kaalund, der fik lov at afslutte talerækken med at sætte ord på forventningens glæde
blandt medarbejderne, ved at få lov til at være med til at starte en hel ny fabrik op.

De to nye medarbejdere, Thomas Stokholm og Heidi Kaalund fik lov at runde talerækken af.
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Herefter var der reception, hvor personalet naturligvis var budt med.
Foto: KEJE.
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11 Sure voksne og ansvarsløse unge... ?
Er de voksne i Frederikssund sure, og de unge samfundsdestruktive?
Sådan spørger SSP-konsulent Kjeld Pedersen og skuespilleren Peter Mygind, når de onsdag den 26. marts inviterer til
foredrag i Kingoskolens Teatersal kl. 19.00 til 21.00.
God stil til alle
Det er god stil at de unge har vundet 1,6 millioner kroner i DR's TV-program 'Byg det op', og det er særlig god stil at alle
føler sig som vindere i det projekt.
Men ikke alle er jublende begejstrede for de unge i Frederikssund Kommune. Det er afsættet for at SSP-konuslent Kjeld
Pedersen har inviteret Peter Mygind til at holde foredrag under overskriften "Vær med til at tage fællesansvar, for vores
fællesskab".
- I vores kommune kan der være en fællesfortælling om at de unge ikke kan finde ud af hvordan man skal opføre sig. Men
kan det virkelig være rigtigt? spørger Kjeld Pedersen.
- Vi vil gerne give os alle noget stof til eftertanke, der kan starte en samtale os alle i blandt. SSP og Peter Mygind ønsker
at få de voksne ud på huset for at starte en konstruktiv samtale med vores børn og unge, i stedet for at kaste sig over
telefonen og ringe til de offentlige instanser, i et håb om at de offentlige myndigheder kan tage sig af opdragelsen af de
unge.
Tag udfordringen op
Hvis du er parat til at høre mere, og sikkert også lade dig udfordre lidt på dine holdninger, så er du velkommen til
stormødet den 26. marts på Strandstræde 28 A i Slangerup.
Det er gratis at deltage.
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13 Musikcafé i Jægerspris
Tirsdag den 18. marts kl. 19.00 inviterer Frederikssund Musikskole til café i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris.
Det er Musikskolens guitar-, stryger- og klaverelever der optræder som solister i små ensembler eller orkestre. Som
tilhører får du bl.a. fornøjelsen af Strygerskolens 4-strings ensemble. Dette yngste strygerskoleorkester har alle
strygerinstrumenter med som medlemmer både violin, bratsch, cello og kontrabas. Ensemblet spiller musik af Grieg og
Blackwell.
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Musikskolens lærere og elever lover en aften med meget blandet og iørefaldende musik, både i den klassiske og rytmiske
genre. Der sluttes af med sang og guitar i nummeret "Laugh n' a ½" af D:A:D.
Alle er velkomne. Der er gratis entré og Musikskolens Støtteforening sælger kaffe, te og hjemmebagt kage.
Foto: arnason
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13 Grib muligheden - bliv røgfri!
Er du ryger, og ønsker du at blive røgfri?
Har du brug for rådgivning og støtte til at knække vanen, så meld dig til rygestopkursus!
Næste rygestopkursus
Kurset er for en gruppe på op til 12 deltagere. Vi mødes seks gange i ca. to timer pr. gang.
Vi startertirsdag den 22. april kl. 19.00 - 21.00 i Langes Magasin ved Rådhuset i Frederikssund.
De øvrige møder ligger på følgende mandage: 28. april, 5. maj, 12. maj, 19. maj og 2. juni.
Hvert møde hjælper dig et skridt videre
Det er vigtigt at du deltager alle gange, så du bliver rustet til at håndtere dit rygestop.
På kurset får du

Viden og hjælp til at forberede dit rygestop

Hjælp til at bryde vaner og vejledning i hvordan du tackler rygetrang

Viden om sundhedsmæssige fordele ved rygestop

Viden og rådgivning i forhold til nikotinafhængighed

Vejledning om vægt og rygestop

Inspiration og støtte fra de øvrige deltagere og fra rygestopinstruktøren.
Det kan være hårdt arbejde at blive røgfri, derfor er din motivation vigtig. Du skal være klar til at gøre et aktivt og helhjertet
forsøg på at blive røgfri. Du får opbakning i processen fra rygestopinstruktøren og gruppen.
Mere information og tilmelding
Er du klar til denne udfordring, så ring til rygestopinstruktør Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller send en mail til
kzmor@frederikssund.dk for mere information og tilmelding. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
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13 Bedre busbetjening i Frederikssund
Frederikssund Kommune arbejder målrettet med at optimere busdriften på de lokale buslinjer. I løbet af de næste par år er
der planlagt en række forbedringer.
God busbetjening binder kommunen sammen
Frederikssund Kommune har en række lokale buslinjer, som binder kommunen sammen og sikrer nem adgang til fx
indkøb, arbejde, idrætsfaciliteter, skoler og S-tog.
- Det er vigtigt for vores kommune, at busbetjeningen lever op til de forventninger og behov, som borgerne har. Derfor
arbejder vi på, at forbedre og optimere busruterne. Hvert år i maj måned skal vi give Movia besked om, hvordan busdriften
for næste år skal være. I år har vi haft særligt fokus på de lokale linjer i Hornsherred, siger Tina Tving Stauning, formand
for Teknisk Udvalg.
Få ændringer i næste års busdrift
Der er igangsat en omfattende analyse, som fokuserer på hvordan kommunens kollektive trafik kan forbedres. Målet er at
have en ny plan klar til trafikbestillingen for 2016. Det betyder, at der ikke vil ske mange ændringer i den lokale busdrift i
2015.
- Grundlaget for at forbedre vores busdrift er fakta. Derfor afventer vi analysen før vi træffer større beslutninger omkring de
enkelte buslinjer. Vi afholder et borgermøde i efteråret, hvor forslag til fremtidens busbetjening vil blive lagt op til debat,
siger Tina Tving Stauning.
Tre buslinjer ændres muligvis i 2015
Da Frederikssund Kommune afventer resultaterne af den igangværende analyse er der kun lagt op til få ændringer i 2015.
Ændringerne kan berøre linje 312 mellem Frederikssund St. og Ølstykke St., linje 319 mellem Frederikssund St. og
Skævinge St. og telebussen, linje 818, i Skibbyområdet.
Det er muligt at komme med input på de foreslået ændringer for 2015 indtil den 3. april. Se en detaljeret beskrivelse af
forslaget, eller rekvirerer den ved at skrive til Frederikssund Kommune på bnorm@frederikssund.dk
Yderligere oplysninger:
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Tina Tving Stauning, Formand for Teknisk Udvalg - Tlf. 51 40 81 40
Birte Norman, Trafikmedarbejder - Tlf. 47 35 23 76
2014 3

14 IT-cafeer på Biblioteket
Borgerservice og Frederikssund Bibliotekerne afholder åbne IT-cafeer i Bibliotekssalonen i Jernbanegade i Frederikssund.
Kom og få hjælp til oprettelse af Nem-Id, Digital post, skattemappen samt hør om de digitale muligheder i borger.dk.
Du kan også få hjælp til at bruge bibliotekets digitale tilbud.
Tirsdag den 1. april kl. 10-12 i Bibliotekssalonen på Frederikssund Bibliotek
Tirsdag den 29. april kl. 10-12 i Bibliotekssalonen på Frederikssund Bibliotek
Tilmelding er ikke nødvendig.
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14 Regnskab 2013 med råd til anlæg og afdrag på gæld
Et driftsoverskud på 150 mio. kr. har gjort det muligt at finansiere anlægsarbejder for næsten 100 mio. kr. og afdrage ca.
50 mio. kr. på kommunens gæld.
Resultatet vidner om stor økonomisk ansvarlighed fra alle kommunens afdelinger og ansatte, som har formået at
finansiere overskridelser på ét område med kompenserende besparelser på andre områder, og derudover har en række
ekstraordinære poster forbedret årsresultatet. Det gælder f.eks. det ekstraordinært lave renteniveau, lavere lønudgifter
som følge af nyt KTO-forlig, mindreudgifter til førtidspensioner og sygedagpenge. Endelig mindre udgifter som følge af
lærerkonflikten - pengene bruges i 2014 til styrkelse af skolernes drift og udvikling.
Det solide driftsoverskud har givet mulighed for øgede anlægsinvesteringer. De samlede bruttoanlægsudgifter beløb sig til
97,3 mio. kr., og omfattede bl.a. etablering af ungehuset på Thorstedlund, omfattende renoveringer på Falkenborgskolen,
som stort set er færdiggjort og påbegyndelse af renovering af Ådalens Skole. Med etablering af ungehuset på
Thorstedlund sættes skub i anden del af projektet fra anbringelse til forebyggelse, hvor der i 2013 er iværksat de første
forebyggelsestiltag på skolerne.
Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over den gunstige økonomiske situation, som tegner sig for kommunen:
Vores regnskab er i balance, og vi har en god kassebeholdning, og dermed mulighed for at investere i fremtiden. Jeg er
yderst tilfreds med, at vi er nået dertil, samtidig med, at vi har nedsat skatten i 2013, og i år nedsætter dækningsafgiften til
glæde for erhvervslivet, siger John Schmidt Andersen, men understreger samtidig behovet for at fastholde en økonomisk
ansvarlig kurs.
Rammerne for den kommunale økonomi vil også være stramme i de kommende år. Og vi har nogle store projekter foran
os, siger John Schmidt Andersen, og nævner bl.a. implementering af skolereformen, investeringer i plejeboliger og
rehabilitering som følge af flere ældre og udvikling af Vinge som eksempler.
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17 Velbesøgt borgermøde om diger
Salen var godt fyldt op på Skuldelev Kro da Teknisk Udvalg torsdag den 13. marts inviterede til borgermøde om diger.
Godt 80 borgere var mødt op for at høre om lovgivning og praksis i forhold til etablering, forstærkning og finansiering af
diger. Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), bød velkommen og understregede hvor vigtigt det er for
kommunen at hjælpe borgerne med at komme videre og skabe tryghed.
Dagens møde om diger kommer som et resultat af alle de spørgsmål vedrørende ansvarsfordeling og gældende regler,
som rejste sig efter stormfloden i december.

Borgere og embedsmænd drøfter løsninger.
På mødet fortalte kommunens embedsfolk om den gældende lov på området som er entydig: Det er grundejerne som
betaler for at kystsikre deres ejendom, og som har ansvaret for at ansøge Kystinspektoratet om oprettelse af nye, eller
forbedring af eksisterende, diger.
Som et første skridt mod at starte de lokale dialoger om eventuelt samarbejde med at kystsikre, blev deltagerne opdelt i
områder, og fik uddelt kort og mulighed for at stille spørgsmål til kommunens medarbejdere samt borgmester John
Schmidt Andersen (V) og udvalgsformand Tina Tving Stauning (A). Snakken gik livligt ved bordene da borgere fra bl.a.
Hyllingeriis, Neder Dråby og Kulhuse fik drøftet udfordringerne med kystsikring i deres lokalområde.
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Udvalgsformand Tina Tving Stauning i dialog med en borger.

Også borgmester Jon Schmidt Andersen studerede kortene.
Hvordan opretter man et dige?
Helt overordnet er det ikke lige til at få lov til at lave diger. Det er et meget komplekst område, og mange hensyn til flora og
fauna er i spil.
For eksempel er hele Roskilde Fjord Natura 2000-område, og et meget vigtigt yngleområde for
mange af Europas trækfugle. Dertil er der hele diskussionen om hvor højt diget skal være når der
blandt eksperterne er uenighed om hvor høj vandstanden vil være om 10, 50 eller 100 år.
Vil husejere som bor i første række til vandet være villige til at miste deres havudsigt? Giver det
mening at bygge diger når undergrunden langs Roskilde Fjord mange steder er gammel
stenalder havbund som er porøst, og derfor tillader vandet at stige op til overfalden bag om diget?
Geolog Bent Kjær Hansen fra Plan og Miljø gennemgik hvilke elementer som skal indgå i en
ansøgning om at lave et dige, og præsenterede de forskellige digitale kort med højdekurver,
lavninger og oversvømmelsesområder, som borgerne kan se på kommunens hjemmeside.
Lokale erfaringer
Dorte Bak og Tina Larsen fra Neder Dråby Digelag fortalte om hvilke erfaringer de gjorde sig under selve stormen, og da
de i 2007 sammen tog initiativ til at sikre deres ejendomme.
De fremhævede at det først og fremmest kræver lokale ildsjæle, og at initiativet skal komme fra grundejerne selv.
Digelaget havde haft et godt og frugtbart samarbejde med kommunens tekniske afdeling om at udforme ansøgningen om
at oprette diget.
Endelig præsenterede fagchef for Byggeri og Natur, Dorte Søndergaard, forslag til hvordan man udover diger kan sikre
bygninger mod forhøjet vandstand. Eksempler kan være at bygge højere sokkel, bygge på pæle, bruge vandbestandige
materialer som isolering, og bygge hegn som virker som dige rundt om huset.
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Tina Larsen fra Neder Dråby Digelag fortæller om deres digeløsning.
Nyt borgermøde om klimasikring til sommer
Frederikssund Kommune er nu i gang med at udarbejde en kommunal klimatilpasningsplan som skal indeholde risikokort
samt prioritering og organisering af indsatsen. I samarbejde med Frederikssund Forsyning A/S er der igangsat et
strategiarbejde med udarbejdelse af planer for at reducere risikoen for oversvømmelser ved skybrud og høj vandstand i
vandløb og havet. Områder med høj risiko for oversvømmelser er ved at blive identificeret, hvorefter muligheder for
reduktion af risikoen for oversvømmelser.
I planen vil der skulle udarbejdes forslag til tiltag i forhold til kystsikring, og den vil komme i høring før sommerferien.
Foto: KEJE.
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17 Første spadestik på Ådalens Skole
Fusion, folkeskolereform og nybyggeri.
Der er travlhed på Ådalen Skole i disse år. Udover at skulle arbejde med at implementere
den nye folkeskolereform og fusionen med Oppe Sundby skole, er første skridt til en
udbygning af skolen nu taget.
Mandag den 18. marts tog borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for
Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), sammen det første spadestik til
skolens nye idrætshal og to nye elevbygninger.
Ådalens Skole er en fusion mellem Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen. Siden august
2011 har skolen været én skole på de to gamle skolers matrikler. I 2015 lægges de to
afdelinger fysisk sammen på Kornvænget, som dermed kommer til at danne rammen om
1.100 elevers dagligdag. Til efteråret starter arbejdet med at renovere og udbygge de
eksisterende bygninger sideløbende med nybyggeriet.
Godt samarbejde
Skoleleder Flemming West Clausen udtrykte sin glæde ved beslutningen om at udbygge
skolen, og takkede for et godt samarbejde med både arkitekterne Mangor og Nagel og
entreprenørfirmaet Dahl.
- I første omgang har samarbejdet haft fokus på børnenes sikkerhed i byggeperioden
og på hvordan pædagogik og bygninger kommer til at spille sammen.
- Jeg er sikker på at vi nok skal få skabt noget rigtig spændende herude sagde
skolelederen, der også ser
frem til at kunne indbyde skolens elever til rejsegilde til sommer.
Udvalgsformand Anne-Mette Riisgaard Schmidt anerkendte i sin tale skolens store arbejde med nybyggeriet og
sammenlægningen af skolerne.
- Jeg er sikker på at det skal I nok klare godt, både skolereform, sammenlægning og nybyggeri.
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Formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt, i gang med sin tale, men Flemming West Clausen
lytter.
Den nye idrætshal på 1.812 m2 bliver placeret synligt i skolens geografi som en udbygning af den eksisterende idrætshal.
Den nye klassefløj bliver på 2.075 m 2, og bliver en fritliggende undervisningsbygning som føjer sig ind i den eksisterende
bygningsstruktur.

Den sydvendte (øverst) og østvendte (nederst) facade på den nye idrætshal.
Det er en velforberedt skole som er klar til at håndtere den tunge trafik der vil præge skolen i byggeperioden. Skolen har i
samarbejde med forældre og arkitekter gennemført et forløb hvor eleverne for eksempel har prøvet at sidde i lastbiler for
at lære hvor begrænset udsynet i sådan én kan være, og hvor vigtigt det er at have øjenkontakt med lastbilchaufføren.
Foto: KEJE.
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18 Nyt team skal styrke medarbejdernes inklusionskompetencer
Flere elever med særlige behov skal inkluderes i Frederikssund Kommunes folkeskoler de kommende år. Men inklusionen
skal ske gradvist ved at gøre medarbejderne bedre rustet til at inkludere flere elever med særlige behov.
Et af de nye tiltag som nu sættes i gang for at styrke inklusionen i Frederikssund Kommune er etableringen af et
inklusionsteam.
Teamet vil bestå af to til tre konsulenter der skal ud på kommunens skoler, og gennemføre uddannelsesforløb for
medarbejderne med udgangspunkt i de konkrete inklusionsudfordringer, som lærere og pædagoger oplever i hverdagen.
Inklusionsteamet skal arbejde tæt sammen med de konsulenter, der allerede nu tager rundt på skolerne for at støtte og
vejlede lærere og pædagoger i arbejdet med elever, der har store udfordringer indenfor bl.a. læsning, matematik,
adfærdsproblematikker, indlæringsvanskeligheder mv.
Skolechef Ulla Olin er glad for dette nye tiltag.
- Der hvor lærere og pædagoger oplever at få den største hjælp er, når den tager afsæt i lige netop de udfordringer, som
de bakser med. Derfor er inklusionsteamet et godt og målrettet tiltag. Desuden vil en mere varieret undervisning og et
tættere samarbejde mellem SFO, klub og skole - som følge af skolereformen – også give nye muligheder for at styrke den
inkluderende skole til glæde for alle elever.
Frederikssund Kommune har i mange år haft fokus på at skabe inkluderende fællesskaber for alle kommunens børn og
unge. Det gælder ikke kun i folkeskolen men også i vuggestuen, børnehaven, SFO’en, fritidsklubben og ungdomsklubben.
- Vi tror på, at det er godt for alle børn og unge at være med i fællesskaber, der er præget af forskellighed. Det styrker
deres sociale kompetencer og evne til at vise forståelse og respekt for andre, fortæller Anne-Mette Risgaard Schmidt,
formand for Uddannelsesudvalget.
- Men inklusion er bestemt ikke en nem opgave, og det skal ikke være for enhver pris. Derfor har vi politisk besluttet, at
elever der i dag går i specialskoler kun skal flyttes tilbage til de almindelige folkeskoler, hvis eleven og forældrene bakker
op om beslutningen. Det skal være med til at skabe en tryghed for det enkelte barn og forældrene.
- Vi ønsker ikke at gøre som det er sket andre steder, hvor en masse elever med særlige behov med ét flyttes tilbage i
almenskolen uden først at sikre den nødvendige støtte. Politisk har det en høj prioritet de kommende år. Det er ikke nok,
at vi politisk taler inklusion i overordnede termer og med en målsætning om at 96% elever skal være inkluderet i
almindelige skoler. Der er behov for at vi kommer et par spadestik dybere ned i inklusionsdebatten, og bl.a. forholder os til
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hvilke elever vi mener det er fagligt og menneskeligt forsvarligt at inkludere i almen skolen - for det enkelte barn men også
for fællesskabet - og hvilke elever der fortsat vil have behov for specialtilbud.
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18 Babycafeer i april 2014
Hvis du er på barsel, og gerne vil møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer sammen med din baby.
I april er der følgende program:
Tirsdag den 1. april kl. 10 til 12 Jægerspris Bibliotek
Kl. 10 til 11 fortæller Susan Weber fortæller om sine erfaringer med "kranio-sakral terapi" til babyer, blandt andet i
forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer.
Mange børn udsættes for klem og vrid under fødslen med ubalancer til følge.
Tirsdag den 1. april kl. 11 til 12 Slangerup Bibliotek
Besøg af sundhedsplejersken. Kom og spørg og få gode råd om netop din baby.
Tirsdag den 29. april kl. 10 til 12 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10 til 11 vil Signe Fjord introducere teknikken 'Baby Tapping', der vil kunne berolige og trøste dit barn.
Se mere på www.signefjord.dk.
Tirsdag den 29. april kl. 10 til 12 på Skibby Bibliotek
Kl. 10 til 11 fortæller zoneterapeut Laiff Pedersen om zoneterapi til babyer med kolik og om hvad forældre selv kan gøre
for at reducere ulemperne ved kolikken.
Fra kl. 11 til 12 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved at henvende
sig på det lokale bibliotek.
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18 Museumsrekord
I 2012 oplevede Roskilde Museum en fremgang i det samlede antal af besøgende på 15 %. Denne positive fremgang
fortsatte i 2013 hvor det samlede besøgstal på Roskilde Museum besøgssteder i Roskilde, Lejre og Frederikssund
kommuner nåede 80.147. En stigning på 14 % i forhold til 2012 hvor 70.000 gæster lagde vejen forbi.
Levende formidling
I løbet af 2013 kunne Roskilde Museum byde på en lang række spændende og varierede museumsoplevelser lige fra
særudstillinger som Kornerups billedverden omhandlende Roskilde bysbarnet Jacob Kornerup til byvandringer, foredrag,
aftenåbent, markeder og børneaktiviteter. Mere end 150 større og mindre arrangementer blev det til i 2013.
Årets højdespringer blev dog uden tvivl besøget af Margrete 1´s berømte "guldkjole" fra Sverige. Mere en 10.000 gæster
så kjolen udstillet på Roskilde Museum i efteråret 2013.
Roskilde Museums direktør Frank Birkebæk glæder sig over udviklingen:
- Den meget fine fremgang i besøgstallet som Roskilde Museum oplever i disse år, betyder et kæmpestort skulderklap til
museets arbejde og til alle vores ansatte og frivillige, der arbejder hårdt og engageret på at skabe et levende, attraktiv og
lærerigt kulturtilbud til borgerne.
- Samtidig er det også en anerkendelse af, at Roskilde Museums indsats og fokus på øget publikumsformidling i vores
dækningsområde Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner bærer frugt".
- Jeg er også særlig glad for at opleve, at mange af vores gæster vælge at besøge vores besøgssteder flere gange
gennem årets løb. Det er et signal til os om, at museets strategi baseret på at personliggøre og inddrage borgerne i
museumsoplevelsen virker. En strategi museet i de kommende år fortsat vil søge at udvikle og integrere i museets virke.
Eksempelvis kan her nævnes vores nyåbnede børnemuseum "Muserum", der netop arbejder med inddragelse af vores
yngste borgere inddragelse i skabelsen af den personlige museumsoplevelse.
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20 Klubbørn gik Kok Amok
Over 100 fritidsklubbørn har i den sidste måneds tid øvet sig i at lave mad af ukendte råvarer, nøjagtig som kendisserne
gør i tv-udsendelsen Masterchef på TV3. I finalen af Frederikssund Klubbernes lokale udgave, Kok Amok, løb Klub Højen
med sejren.
Børnene lærte køkken-hygiejne
I skolekøkkenet på Græse Bakkeby Skole blev der ellers kæmpet hårdt om dommernes gunst. 26 klubbørn fordelt på otte
hold - et fra hver af klubberne - tilberedte lækre, kreative og velsmagende retter ud af de råvarer, de fik til rådighed: En hel
kylling, bacon, diverse grøntsager og frugt - alt sammen sponsoreret af REMA 1000.
Børnene blev ikke kun vurderet på retternes smag, kreativitet, anretning og samarbejde, men også hygiejnen var i
dommernes fokus - med afsluttende fif om, hvordan man bruger et spækbræt til kylling, et andet til grøntsager.
På TV dyster de voksne kendisser individuelt om Masterchef-titlen på TV3. I Frederikssund Klubberne er det børn, der
internt dyster om finalepladsen.

30

Dommerne - klubleder Sissi Stoltze, leder i Klub Græse Bakkeby og udviklingskonsulent Inger Maar Andersen - kom på en
hård opgave, da de skulle vurdere kvaliteten af otte kreative og veltilrettelagte hovedretter og ditto desserter, tilberedt og
anrettet af børn fra otte fritidsklubber i Frederikssund Klubbernes Kok Amok konkurrence forleden.
Børn lærer at lave sund mad
- Den pædagogiske ide er at lære børn at samarbejde, men også at give dem indsigt i hvad gode råvarer er, og hvordan
man laver god sund mad. Det er en af de livskompetencer, vi gerne vil give børnene med til senere i livet, fastslår
fællesklubleder Nina Wittendorff Pedersen, Frederikssund Klubberne.
Klubberne har det seneste års tid tilrettelagt flere aktiviteter for de store klubbørn i 6. og 7. klasse for at give dem mulighed
for at møde venner på tværs af klubgrænser, så de kender hinanden den dag de skal begå sig på egen hånd i
ungdomslivet. Men også for at give børnene gode oplevelser:
- Nogle børn tror ikke, de kan lave mad, og så finder de ud af at det kan de godt. Det giver selvtillid for dem at kunne
deltage og gennemføre, og de kæmper virkelig for klubbens ære, fortæller Astrid Winther, der var medarrangør og satte
børnene i gang.
- Kok Amok er en sjov måde at få vakt børns interesse for at lave mad til sig selv og sin familie. Jeg er overbevist om at
børnene får nogle kompetencer og færdigheder som de vil tage med sig resten af livet, fx når de en dag skal invitere
venner eller en kæreste på middag, siger fællesklubleder Nina Wittendorff Pedersen, Frederikssund Klubberne.

Klub Græse Bakkebys Clara Sander, Sarah Rosenqvist, Celina Winther Almind og Rasmus Dresler havde en sjov aften,
selv om de ikke vandt.
Børnene laver mere mad derhjemme
Flere af børnene bedyrede, at de allerede er begyndt at lave mere mad derhjemme i forbindelse med Kok Amok-forløbet i
de enkelte klubber forud for finalen.
- Jeg har derhjemme prøvet at lave de her bagte kartofler med mos, som vi serverer i aften, fortæller Lærke Mogensen fra
Klub Højen, der vandt finalen ved at servere en hovedret med ovnbagt kylling svøbt i bacon - og som nævnt ovnbagte
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kartofler, der efterfølgende var lavet til mos og serveret i kartoflen med grøntsager flot anrettet på tallerkenen. Til dessert
serverede de cookies og frugt - jordbær, pærer, æbler og blåbær - i sukkerlage..

Højens tre masterchefer fra venstre: Hans Andersen, Lærke Ipsen og Matilde Mogensen vandt Frederikssund Klubbernes
kokkekonkurrence Kok Amok.
Klub Toppens dessert var så god at den rakte til en anden plads.
Foto: EMAND.
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20 Kom og sæt dit præg på fremtidens fritidsliv!
Fritidsudvalget inviterer til fem dialogaftener om fremtidens fritidsliv i Frederikssund Kommune. Aftenerne skal give input til
udviklingen af en ny fritidspolitik, der forventes udarbejdet i løbet af 2014.
- For at få så mange stemmer i spil som muligt har vi valgt en overordnet ramme, der har relevans for alle: Livsfaser. Alle
prøver at være børn og alle bliver ældre som årene går, og alle har ret til en mening om det der var, det der er og det der
kommer, udtaler formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard.
Og han fortsætter: - Vi vil have folks stemmer i spil, og vi vil træffe beslutninger ud fra et videngrundlag der er bredere end
vores eget. Så vi håber at borgere, foreninger, institutioner, ansatte, klubber mfl. vil deltage, og at de som kommer også
får noget ud af det. Det er faktisk ret givende at forsøge at sætte sig ind i hvad det betyder at være et andet sted i livet end
der hvor man er lige nu.
Dialogaftener
De fem dialogaftener tager udgangspunkt i forskellige livsfaser. Sammen skal alle der møder op bidrage og lytte til hvad
der er vigtigt, når man er ung, voksen, forælder, barn eller ældre. De input der kommer de forskellige aftener, vil indgå i
arbejdet med udviklingen af den nye Fritidspolitik, som skal danne baggrund for en række beslutninger, der skal sikre at
fritidslivet - kulturen og idrætten bliver endnu mere markant i Frederikssund Kommune fremover.
Læs om projektet: Hvad kan vi og hvad vil vi i Frederikssund?
Fakta
Alle dialoglaboratorier finder sted på Ådalens Skole Nord, Multisalen, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund.
9. april kl. 18.30-20.30: Unge
24. april kl. 18.30-20.30: Voksne
12. maj kl. 18.30-20.30: Forældre
26. maj kl. 18.30-20.30: Børn
11. juni kl. 18.30-20.30: Ældre
Alle lever hele livet - og alle har ret til en mening om det der var, det der er og det der kommer. Og vi håber du vil deltage
alle aftener!
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20 Skolereform - forberedelsespladser til lærerne skal tilpasses den enkelte skole
Der har den seneste tid været flere historier i de lokale medier om lærernes forberedelse på kommunens skoler fra næste
skoleår.
- Udvalgets beslutning og mine udtalelser herom har ikke alle steder været refereret i korrekt sammenhæng, hvilket har
skabt fortællinger om udvalgets beslutning der ikke er rigtige, forklarer formand for Uddannelsesudvalget (V), Anne-Mette
Risgaard Schmidt.
- Jeg skal understrege igen at vi politisk har besluttet ikke at lægge os fast på én fælles model for hvordan
forberedelsespladserne på skolerne skal etableres. Skolerne skal selv komme med forslag til en plan, så der tages højde
for skolens indretning og den arbejdskultur der skal skabes i fremtidens folkeskole.
- Vi ønsker at skolens ledelse og medarbejdere samlet forholder sig til den øgede tilstedeværelse, til øget
teamsamarbejde, til vidensdeling såvel som individuel forberedelse for medarbejdere på skolen. Herunder hvordan man
bedst skaber den nødvendige udvikling og sammenhæng på skolen. Forberedelse i klasselokalerne er blot én mulighed
blandt flere andre, som kan kombineres med reformens intentioner.
- Forberedelsespladserne skal være klar til august 2014. Vi har i udvalget besluttet, at der i første omgang afsættes ca. 5,5
mio. til etableringen af forberedelsespladserne svarende til økonomien i model 3, men på ingen måder fastlåst til model 3.
Hen over efteråret 2014 skal det følges nøje, hvordan forberedelsespladserne bliver brugt i hverdagen, og hvordan
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arbejdskulturen udvikler sig.
- Til februar 2015 vil vi - ud fra skolernes foreløbige erfaringer - tage stilling til om der er behov for supplerende tiltag eller
beslutninger omkring skolernes forberedelsespladser.
- Det er vigtigt for os at alle medarbejdere i folkeskolen får nogle ordentlige arbejdsforhold, der lever op til reglerne i
arbejdsmiljølovgivningen. Samtidig skal arbejdet understøtte de tre overordnede målsætninger i skolereformen: At alle
elever udfordres så de bliver så dygtige de kan, mindske betydningen af den sociale arv og at tillid til og trivsel i
folkeskolen styrkes.
- Det er derfor væsentligt at vi tænker i mange former for forberedelse - individuelt, i teamet eller måske som samtaler med
eleverne.
- Der kan også stadig være situationer hvor lærere fortsat forbereder sig derhjemme, fx ved opgaver der kræver individuel
fordybelse og koncentration. Det har ikke været kommunikeret tydeligt nok at lovgivningen rummer mulighed for at
medarbejdere kan lave aftaler med deres leder om forberedelse hjemme, når den enkelte medarbejder ønsker det.
- Vi skal fortsat skabe attraktive jobs i vores folkeskole, og det tror jeg på at folkeskolereformen også giver gode
muligheder for. Samtidig vil den også være med til at skabe en rigtig god udvikling for børnene i vores kommune, og det er
i sidste ende børnene og deres læring det handler om, og som skal være i fokus.
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25 Godt i gang med digital post
Fra 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år have oprettet en digital postkasse. Det samme har været gældende for
alle virksomheder og foreninger siden 1. november sidste år. At komme i gang med at bruge den nye teknologi kan
forståeligt nok virke uoverskueligt og forvirrende, men der er hjælp og vejledning at hente i alle hjørner af kommunen.
Mandag den 24. marts afholdt Borgerservice i samarbejde med Frederikssund Bibliotekerne kursus på Slangerup
Bibliotek, specielt om den digitale postkasse. Kurset er særligt målrettet ældre borgere, som ønsker hjælp til at komme i
gang med at bruge digital post.
Én af mandagens 19 kursister var Yvonne Hansen på 72 år fra Slangerup.
- Med den alder jeg har skal man nogle gange have tingene at vide mere end én gang. Jeg har været forvirret over at det
med E-boks og digital post er det det samme?
- Det er anden gang jeg er med til et IT-kursus, og jeg er meget begejstret for det. Jeg var så stolt da jeg selv kunne klare
at ansøge om håndværker fradrag. Man er lidt bange for at spørge dumt, men I taler et sprog som vi kan forstå, og det er
meget vigtigt - og så er det er jo dejligt at vide at man fortsat kan komme på andre it-kurser.

Yvonne Hansen (th.) var på kursus for anden gang, og var meget begejstret. Her ses hun sammen med Louise Velin fra
Borgerservice.
Der findes ikke dumme spørgsmål
På kurserne lærer man at oprette, bruge og indstille sin digitale post. Den helt grundlæggende præmis er at der ikke findes
nogen dumme spørgsmål.
Der er altid mulighed for at få individuel hjælp da det er meget forskelligt hvad den enkelte har behov for støtte til. Det kan
for eksempel være hjælp til at oprette NemID, at få oprettet en skattemappe, at få lavet en forstørrelse af NemID
nøglekortet hvis det kniber med synet eller noget helt tredje.
- Det har været fint, og jeg synes at der har været gode spørgsmål. Jeg er ikke blevet skræmt, og I var gode til at supplere
hinanden og der var en god stemning og det giver jo ro og tillid, siger Karen Christiansen, 66 år og fra Slangerup.
I foråret 2014 har Frederikssund Bibliotekerne haft fem kurser om Digital Post, med i alt 98 deltagere.
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Karen Christiansen er ikke skræmt over at skulle til at benytte digital post efter kurset i slangerup mandag.
Tre kurser endnu
Op til sommerferien afholdes der yderligere tre kurser mere om den digitale post. Det sker den 10. april på Skibby
Bibliotek, den 24. april på Frederikssund Bibliotek og den 2. juni på Slangerup Bibliotek. Alle dage kl. 10 til 12.
IT Cafeer og besøg på ældrecentre
Udover at deltage i kurser er der også mulighed for at få personlig hjælp og støtte til at komme i gang med at bruge
elektronisk selvbetjening.
I receptionen på Rådhuset kan man få al den hjælp der behøves for at komme i gang med den nye digitale postkasse også hvis man ikke selv har en computer da der er flere computere til fri afbenyttelse.
Desuden er der IT-café på Frederikssund Bibliotek den første og sidste tirsdag i hver måned. Her er der er mulighed for at
spørge om alt vedrørende IT, både Digital Post, oprettelse af skattemappe eller download af e-bøger.
Bibliotekerne tilbyder desuden at komme ud til omsorgs- og ældrecentrene og informere om den digitale postkasse.
Endelig kan borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne søge om fritagelse for at benytte digital post. Det
kræver personlig fremmøde i Borgerservice, eller af en stedfortræder med fuldmagt.
Du kan løbende læse mere om de forskellige IT kurser her på hjemmesiden, og på bibliotekernes hjemmeside. Du kan
også hente Bibliotekernes arrangementsfolder på dit lokale bibliotek.
Foto: LAISS
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26 500 atleter dyster i Frederikssund
Dansk Handicap Idræts-Forbund afholder i weekenden 23.- 25. maj 2014 for femte gang Special Olympics Idrætsfestival
for personer med et udviklingshandicap. Frederikssund er denne gang vært for stævnet, der både har fokus på idræt og
socialt samvær.
Special Olympics Idrætsfestivalen er et breddeidrætsarrangement for alle personer over 16 år med generelle
indlæringsproblemer og / eller udviklingshandicap, uanset idrætsligt niveau. Festivalen blev senest afholdt i RingkøbingSkjern Kommune i 2012. Dansk Handicap Idræts-Forbund arrangerer festivalen i samarbejde med Frederikssund
Kommune og det lokale foreningsliv.
Nedtællingen er begyndt
Nedtællingen er for alvor begyndt til Special Olympics Idrætsfestival 2014. Med to måneder til atleternes indmarch ved
åbningsceremonien i Frederikssund er der netop lukket for nye tilmeldinger, og deltagerantallet ender denne gang på godt
700 atleter, trænere og ledere. Elleve idrætsgrene er på programmet, der desuden byder på en stor festivalfest med
middag, dans og musik.
Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig til at byde Special Olympics velkommen:
- Vi er klar til at byde deltagere, familier og publikum velkommen til tre spændende dage i idrættens tegn - tre dage med
idræt, udfordringer, glæde og fest. Frederikssund Kommune er stolte af at være værter for Special Olympics Idrætsfestival
2014, og vi ser frem til at gentage de bragende succeser fra tidligere festivaler.
Bedste festival til dato?
Festivalleder Anette Svejstrup fra Dansk Handicap Idræts-Forbund spår at 2014-udgaven kan blive den bedste
idrætsfestival hidtil. Samarbejdet med Frederikssund Kommune har lige fra starten fungeret rigtig godt, fortæller hun.
- Både deltagermæssigt og i rekrutteringen af frivillige hjælpere har vi oplevet meget stor opbakning til Special Olympics
Idrætsfestival i Frederikssund. Mange lokale idrætsforeninger og organisationer har meldt sig på banen og er dermed med
til at sikre at idrætterne bliver afviklet under de bedste tænkelige rammer, og at de praktiske opgaver omkring forplejning,
transport og overnatning bliver løst. Deltagerne kan se frem til en virkelig god weekend i Frederikssund, lyder det fra
Anette Svejstrup.
Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig også over engagementet fra det lokale foreningsliv.
- Vi er glade for det gode teamwork vi har med de forskellige idrætsforeninger som alle er til at bidrage. Vores lokale
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værtsforening, Team 2010, stiller med et rekordhøjt antal deltagere, hele 82 atleter og trænere samt 40 frivillige hjælpere.
Landskampsstemning
Mens det indledningsvis gik noget trægt med tilmeldingerne, er det endelige deltagerantal på godt 500 atleter meget
tilfredsstillende. Især idrætter som håndbold og ridning har opnået en mærkbar fremgang siden festivalen senest blev
afviklet i Ringkøbing-Skjern i 2012. Bowling er dog topscorer med 103 atleter, der konkurrerer i fem rækker. Deltagerne er
primært fra Danmark, men også Sverige og Spanien er repræsenteret på idrætsfestivalen i Frederikssund.
- Det giver lige et ekstra boost, og det betyder at der indimellem vil være ægte landskampsstemning rundt om i hallerne,
siger festivalleder Anette Svejstrup.
Special Olympics Idrætsfestival 2014 løber af stablen fra fredag den 23. til søndag den 25. maj 2014.
Fakta om Special Olympics
Special Olympics - SO - er en verdensomspændende organisation som arbejder med idræt for personer med
udviklingshandicap.
SO-stævner er breddeidrætsstævner for personer med udviklingshandicap med forskellige funktionsniveauer hvor
deltagerne inddeles efter deres aktuelle formåen (kaldet divisionering).
I modsætning hertil er De Paralympiske Lege (PL) meget elitært og for alle handicapgrupper - handicapidrættens svar på
De Olympiske Lege.
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27 Brand på Holmensvej
Beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi torsdag den 27. marts 2014:
Der er udbrudt brand i autolakeringsværksted på Holmensvej i Frederikssund. Branden udvikler røg, der er
sundhedsskadelig ved indånding.
Der er udsendt sirenevarsel.
Advarslen vedrører borgere i området Holmensvej / Heimdalsvej / Ansgarsvej / J.F. Willumsensvej / Frederiksværkvej i
Frederikssund.
Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.
Hvis man føler ubehag kontaktes 1813 - Ved livstruende symptomer kontaktes 112.
Der opfordres til om muligt at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk
Varslingen blev afsluttet med en lang sirenetone kl. 17.15.
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27 Borgmester tilfreds med stormflodsaftale
Borgmester John Schmidt Andersen er meget tilfreds med at der nu, efter pres fra Frederikssund Kommune, er indgået en
aftale i Folketinget, der sikrer bedre erstatning for stormflodsramte. Men der er stadig plads til forbedring.
Samtlige partier i Folketinget indgik i går en aftale om forbedring af stormflodsordningen. Aftalen forbedrer det tidligere
fremsatte lovforslag, bl.a. ved at reducere de ramte boligejeres selvrisiko og ved at åbne for muligheden for erstatning for
løsøre i kældre.
Netop spørgsmålet om reduceret selvrisiko og erstatning for løsøre i kældre var hovedpunkterne i det brev som
borgmesteren sendte til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og samtlige medlemmer af Folketinget Erhvervs-,
Vækst- og Eksportudvalg for knapt 3 uger siden.
- Jeg er meget tilfreds med at ministeren og udvalget har lyttet til vores synspunkter, og at der nu er fuld opbakning i
Folketinget til at rette op på de urimeligheder som vi har påpeget, siger John Schmidt Andersen.
På et enkelt punkt i aftalen er John Schmidt Andersen dog ikke tilfreds:
- Aftalen reducerer selvrisikoen målt i procent, og lægger samtidig et loft over selvrisikoen på 30.000 kr., hvilket er virkelig
godt. Men loftet gælder kun for helårsboliger og sommerhuse der er godkendt til helårs-beboelse, og det er ikke rimeligt
over for alle de sommerhusejere der bruger deres sommerhus som sommerhus, og som har lige så store problemer som
alle andre med at få finansieret genopbygningen, siger John Schmidt Andersen.
Regeringens lovforslag, som blev fremsat den 26. februar 2014, indebar bl.a. at:
Der ydes erstatning til genhusning, opmagasinering og flytning på op til 12.000 kr. om måneden for ejere af helårshuse.
Der ydes erstatning for omkostninger til udbedring af skimmel-svamp.
Afskrivningstabeller for fast ejendom ændres, så de følger den gennemsnitlige praksis i forsikringsselskaberne.
Aftalen om udvidelse af stormflodsordningen som blev indgået mellem samtlige partier i Folketinget den 26. marts
forbedrer bl.a. lovforslaget på flg. punkter:
Selvrisikoen for helårshuse reduceres fra 8 til 5 pct.
Selvrisikoen for sommerhuse reduceres fra 13 til 10 pct.
Selvrisikoen for løsøre halveres fra 10 til 5 pct.
For helårshuse og sommerhuse der er godkendt til helårs-beboelse, lægges der et loft over selvrisikoen på 30.000 kr.
Der nedsættes et udvalg som bl.a. skal se på mulighederne for, og de økonomiske konsekvenser ved, at lade løsøre i
kældre blive omfattet af stormflodsordningen.
Frederikssunds borgmester skrev den 7. marts til erhvervs- og vækstministeren og medlemmerne af Folketingets
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg for at få ændret lovforslaget så selvrisikoen blev reduceret, og løsøre i kældre blev
omfattet af stormflodsordningen.
Se brevet til erhvervs- og væktsministeren.
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30 Mangfoldighed og kulturmøde i højhuset
I de sidste to måneder har beboere i alle aldre fra højhuset på Heimdalsvej, sammen med unge fra hele kommunen, været
i fuld gang med et fælles kunstprojekt. Omkring 30 personer har over 12 omgange deltaget i projektet og sammen skabt
en række smukke malerier.
Torsdag den 27. marts var der fernisering hvor de mange fremmødte også var inviteret på kunstrunde, så man ved
selvsyn kunne beundre de i alt 42 m2 malerier, fordelt på fire lange friser i de to port-gennemgange under højhuset
Udover at dekorere gangene i højhuset, er hele ideen med kunst projektet at udvikle og støtte de unges gensidige respekt
for kulturelle, etniske og andre menneskelige forskelligheder. Samtidig giver det også områdets unge en mulighed for at
sætte deres præg på byen og for lære hinanden at kende.
Temaet for dekorationerne er "Aserne i Oasen" - en parafrase over den nordiske mytologi og samtidig en åbning overfor
alle beboerne, også dem med en anden kulturel baggrund end den danske.
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- Vi har arbejdet med motiver fra et bredt udpluk af religioner og kulturer, lige fra Buddha til Jesus og selvfølgelig masser af
vikinger - et vidnesbyrd om hvad vi har tilfælles i stedet for hvad der eventuelt skiller os ad. Alle har haft medindflydelse på
motiverne, og det er imponerede så mange der har været med, fortæller kunstner Ida Trier, som har ledet de i alt 12
workshops som kunstprojektet forløb over.

Karoline, Emma og Clara arbejder på deres kunstværk.
Temaet mangfoldighed og kulturmøde er ikke tilfældigt
- I kølvandet på den uro der har været i kvarteret var der et behov for skabe noget som kunne medvirke til at skabe
tryghed, sammenhold og ejerskab.
- Så kom ideen til et kunstprojekt der kunne samle de forskellige grupper på tværs af aldre, og oven i købet gøre højhuset
pænere. Det er første gang at vi har lavet et fælles projekt af denne type hvor vi samarbejder med både private og det
offentlige, og vi arbejder også på at lave nye fælles tiltag, fortæller Jacob Jørgensen, viceskoleleder ved
Frederikssund Ungdomsskole.
Kunstprojektet er et samarbejde mellem Ungdomsskolen og Boligselskabet Rosenvænget med støtte fra Stark. Projektet
er også det første pilotprojekt for en ny samarbejdsgruppe som består af SSP, Ungdomsskolen, Klub Nord, Boligselskabet
Rosenvænget og Familieafdelingen i Frederikssund Kommune. Samarbejdsgruppen kalder sig "Team HMD" som det
positive modsvar på den HMD graffiti, der blandt andet har været på højhusets mure.
Beboerrådgiver i Boligselskabet Rosenvænget, Ida Holgersen, er begejstret for det nye brede Team HMD samarbejde, og
har også været dybt involveret i hele processen:
- Vi er glade. Det er blevet nogle flotte dekorationer, og det har været en god proces for os her i Højhuset.
- For os handler det om at få alle beboere til at mødes, uanset baggrund, og indtage og bruge det lokalområde de bor i.
Her har kunstprojektet været godt. Vi er også i fuld gang med nye planer om at lave fælles nyttehaver, og så kommer der
også en sommerfest med forskellige aktiviteter. Heimdalsvej har plads til alle - og vi skal alle have det godt her!
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