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Søren Smidt-Jensen er ny fagchef for By og Landskab i Frederikssund
Frederikssund etablerer pr. 1. august 2015 et nyt chefområde i kommunen - By og Landskab. Fagområdet skal ledes af
41-årige Søren Smidt-Jensen, der kommer fra en stilling som programchef i Dansk Arkitektur Center (DAC).
Søren har i DAC især beskæftiget sig med strategisk byudvikling, smart cities, grøn omstilling, klimatilpasning og
erhvervsudvikling. Søren er uddannet kulturgeograf fra Københavns Universitet og har en ph.d. i strategisk byudvikling.
Inden han kom til Dansk Arkitektur Center, har han tidligere bl.a. været ansat som projektleder i Realdania.
Søren kommer i sit nye job til at stå i spidsen for Vinge, som er et af Danmarks største byudviklingsområder, for
myndighedsdelen på byggeri, for ejendomsskat samt for vand-, miljø- og naturområdet.
Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv Claus Steen Madsen udtrykker om valget: - Søren har, ud over den brede faglige
ballast, et stærkt netværk indenfor byudvikling både nationalt og internationalt. Han har relationer til både fonde,
ministerier, kommuner og virksomheder. Det har afgørende betydning, hvis vi skal kunne realisere de ambitiøse mål, vi
har på området.

Søren begrunder valget af Frederikssund Kommune på flg. måde: - Jeg ser det som en særdeles spændende udfordring
at arbejde med de stærke, ambitiøse og nytænkende visioner, Frederikssund Kommune har indenfor bl.a. bæredygtig
byudvikling og bosætning. Jeg er klar til at træde ind i en nøglerolle i den sammenhæng, og jeg glæder mig til i
samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere at realisere kommunens ambitiøse mål.
Og han fortsætter: - Jeg glæder mig meget til at få tingene til at lykkedes i et tæt samspil med medarbejderne i By og
Landskab. I de opgaver, der handler om at skabe levende bomiljøer, vil jeg arbejde for, at medarbejderne har de bedste
muligheder for en medskabende dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv.
Claus Steen Madsen slutter af: - Det er min forventning, at Søren kan tilføre ny inspiration udefra til gavn for den samlede
chefgruppe i kommunen, og at han kan løfte Vinge, boligudvikling og myndighedsindspillet i udviklingen af spændende
bo- og levemiljøer yderligere.
Søren tiltræder stillingen mandag d. 3. august 2015.
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Frederikssund Kommune overtager gadebelysningen fra DONG
Per 1. juli 2015 overtager Frederikssund Kommune gadebelysningen fra DONG, som hidtil har ejet og drevet de omkring
9.000 gadelamper i kommunen.
Det sker for at reducere udgifterne til gadebelysningen, og samtidig opnå et mindre el-forbrug.
Klar fordel for kommunen
Frederikssund Kommune analyserede sidste år udgifterne til driften af gadebelysningen i kommunen. Det stod da klart at
der var store besparelse at hente ved at overtage opgaven fra DONG.
- Vi arbejder løbende med at reducere kommunens udgifter, og i dette tilfælde var der ingen tvivl om at det var en god
idé at overtage driften af gadebelysningen fra DONG. På både kort og lang sigt er der klare miljømæssige og
økonomiske fordele, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Bedre og mere energivenlig belysning
Forudsætningen for miljøoptimeringen og besparelsen er bl.a. at der igangsættes en omfattende renovering af
gadebelysningen. Omkring 3.000 armaturer udskiftes, og arbejdet starter allerede i sidste halvdel af 2015.
- I Teknisk Udvalg har vi været ude om aftenen og besigtige forskellige typer af belysning. Det er vigtigt for os at tekniske
fordele, design, miljøfordele og selvfølgelig økonomi går hånd i hånd, så vi får den helt rigtige gadebelysning i
Frederikssund Kommune, siger Tina Tving Stauning.
Opgaven har nu været i udbud, og det ligger fast at de nye armaturer vil anvende væsentlig mindre energi, og dermed

1

have en mindre miljøbelastning.
Gi’ et praj til kommunen
Hvis en lampe ikke virker, så er det muligt at indmelde fejl hele døgnet.
Via www.RapportFraStedet.dk kan man på et digitalt kort angive præcis hvor gadebelysningen ikke virker. Løsningen kan
tilgås via almindelig PC eller som App fra smartphone / tablet.
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Høring om forslag omstilling af det specialiserede socialområde
Byrådet har besluttet at sende ti konkrete tiltag til omstilling på det specialiserede socialområde - også kendt som
handicap og psykiatriområdet - i høring.
Høringssvar skal fremsendes til kommunen senest den 20. august 2015.
Læs mere om Høring omkring omstilling af det specialiserede socialområde, herunder vejledning i hvordan du afgiver et
høringssvar.
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Mød kokkepigen på Selsø Slot
I skolernes sommerferie kommer der liv i kælderkøkkenet hver torsdag og søndag, når Selsø Slots egen kokkepige vil
tænde op og lave mad i det gamle ildsted, mens hun fortæller om historiske retter.

Kom og oplev hvordan man lavede mad for 200 år siden, og hør om de anderledes opskrifter.
1700-tallet var en brydningstid i den danske madkultur. Siden middelalderen havde det smagsmæssige udtryk været
meget krydret og sødt, og krydderier såsom kanel, nelliker, ingefær og muskat – som vi ofte forbinder med julens
krydderier – var de fremherskende.
Selv sukker blev på grund af sin kostbarhed betragtet som et krydderi, og anvendt i retter som vi salter i dag.
I løbet af 1600-tallet begyndte man at vende sig mod det franske køkkens mildere smage, hvor man i højere grad brugte
friske krydderurter, æg og mælkeprodukter end tidligere. Mange af de retter vi i dag kender som klassiske danske retter,
har til dels deres rod i det franske køkken.
I Selsø Slots kælderkøkken vil de historiske retter blive lavet efter opskrifter, som stammer fra slutningen af 1600-tallet og
frem til 1830. Alle opskrifterne vil løbende blive lagt ud på Selsø Slots hjemmeside.
Elisabeth Holm Nielsen, der er uddannet etnolog fra Københavns Universitet agerer kokkepige på Selsø Slot. Elisabeth
har tidligere arbejdet på Frilandsmuseet, hvor hun lavede mad på et brændekomfur fra 1910.
Hvis du er heldig, kan du også få en smagsprøve.
Praktisk information:

Hver torsdag og søndag fra den 28. juni til og med den 16. august 2015

kl. 11.00-16.00

Almindelig entré, husk der kan kun betales kontant!

Parkering ved Selsø Kirke, Selsøvej 28, 4050 Skibby
Yderligere oplysninger: Museumsinspektør Nanna Thinghuus, info@selsoe.dk, telefon 52 17 20 60.
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14 Bliv cykelklar til skolestart
Cyklen er for de fleste børn det bedste transportmiddel til skole og fritidsaktiviteter. Men familien skal helst bakke op, hvis
børnene skal have en tryg og sikker start på livet som cyklist.
Sommerferien er som skabt til cykeltræning – og til at lære skolevejen rigtig godt at kende. Frederikssund Kommune
deltager i år i kampagnen Alle Børn Cykler.
Næsten hvert andet skolebarn i Danmark cykler til skole. Det er godt for både sundheden og indlæringen – og så giver
det børnene en stor bevægelsesfrihed. Men det kræver en indsats fra både familierne og skolerne, hvis så mange børn
som muligt skal have glæde af cyklen i hverdagen.
- De fleste børn er rigtig glade for at cykle og den frihed, det giver dem. Men det er de voksnes ansvar at få børnene godt
i gang. Derfor opfordrer Cyklistforbundet alle forældre til at cykeltræne med deres børn og sørge for at de lærer
skolevejen godt at kende sammen med en voksen. Denne opfordring bakker vi i Frederikssund Kommune op om. Det
kan være svært at nå det i en presset hverdag, men sommerferien er en rigtig god lejlighed til at cykle sammen i ro og
mag, fortæller kampagnechef Maria Bech, som bl.a. arbejder med skolekampagnen Alle Børn Cykler.
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God start uden trafik
De fleste børn lærer i dag at cykle, inden de når skolealderen. Men uanset alder, er det absolut bedst at starte
cykeltræningen på et trafikfrit område. Det kan fx være i en park, et naturområde eller en skolegård. Når barnet har fået
styr på cyklen, kan bremse sikkert, se sig tilbage og række hånden ud uden at slingre for meget, så er der mulighed for at
begynde trafiktræningen. For der er stor forskel på at kunne cykle og at kunne klare sig i trafikken.
- I sommerferien er trafikken de fleste steder mere rolig. Så hvis jeres barn skal til at cykle til skole efter ferien, er det en
fin idé at køre ruten igennem nogle gange i sommerens løb. Børn i indskolingen har ofte behov for at følges med en
voksen til skole, men det er alligevel en stor hjælp i familien, hvis I kender skolevejen på cykel, når hverdagens
udfordringer sætter ind. Så er der større chance for at cyklen kommer i brug, siger kampagnechef Maria Bech.
Alle Børn Cykler til september
Endnu en god grund til at blive cykelklar inden skolestart er skolekampagne Alle Børn Cykler, som Cyklistforbundet
arrangerer i samarbejde med TrygFonden hvert år i september måned, og som kommunen er med i. Sidste år dystede
130.000 børn om at cykle så meget som muligt i to uger – både i og uden for skoletiden. Og over hele landet bruger
skolerne kampagnen til at sætte fokus på cyklen.
- I Cyklistforbundet er vi utrolig glade for at så mange skoler i hele landet bakker op om at eleverne skal have gode
muligheder for at cykle. Lærerne og skolelederne er heldigvis meget opmærksomme på at eleverne bliver sundere,
gladere og får nemmere ved at lære, når de komme ud at cykle regelmæssigt, fortæller Maria Bech.
I Frederikssund Kommune har skolerne i år mulighed for at deltage.
Fakta om kampagnen

Tilmeldingen er åben på www.abc-abc.dk

Det er gratis for skolerne at være med i Alle Børn Cykler

Kampagneperiode: 31.august – 11.september

Tilmeldingsfrist: 19. august

I 2014 deltog 127.361 elever fordelt på 6.024 klasser. De havde sammenlagt 489.375 cykeldage.

Jeppe Vig Find (kendt som ”Lille Nørd”) er amabassadør for kampagnen

TrygFonden har været samarbejdspartner siden 2006.
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15 Årets eksperter i selvudvikling
Hvert år bliver en gruppe unge visiteret og tilknyttet Støttecentret Spiren i Jægerspris. Spiren er et særligt
socialpsykiatrisk tilbud til unge mellem 18 og 25 år.
De unge tilbydes blandt andet undervisning i selvudvikling. Her trænes de i at se deres problemer i et anderledes lys ud
fra det positive livssyn. Det foregår i tre moduler, der strækker sig over ni måneder.
Vi har rigtig mange gode resultater, fortæller funktionsleder Charlotte Binder.
- Og erfaring viser, at mange unge kommer videre med deres liv på en mere positiv måde. Mange i uddannelse og job.
De unge mennesker som har gennemført undervisning er blevet fejret med en middag i Spiren, og har i den forbindelse
fået overrakt diplom og hue.
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16 Rejsestalden fylder rundt
For 20 år siden besluttede en gruppe borgere i Jægerspris at de ville arbejde med at omdanne den gamle rejsestald til et
kulturhus. En af de første ansatte husker et interimistisk hus med træk, og kontormøbler der knap fungerede efter
hensigten. Men kulturhuset var en realitet og 20 års historie fortæller om sjove, rørende, spændende og også
udfordrende arrangementer.
Historien rummer ikke mindst fortællingen om et stort engagement fra byens borgere som i dag er med til at gøre huset til
en central del af det sociale og kulturelle liv i Jægerspris. Alt det fejres når Rejsestalden inviterer til fødselsdag onsdag
den 12. august 2015.
Programmet for festivitasen er:

17.30 – 17.45 Borgmester John Schmidt Andersen indvier pladsen foran Rejsestalden. Gratis champagne til de
første 100 voksne og juice til de første 100 børn.

17.45 – 18.30 ”De Græd” optræder på Rejsestaldens udendørsscene (ved dårligt vejr foregår det på Friskolen)

17.45 – 20.00 Madafhentning hos JØRHS kaffelab og Slotsparkens Friskole

18.30 – 18.50 Oplæg og fernisering ved billedkunstner Ingerlise Vikne

19.00 – 19.45 ”De Græd” optræder på Rejsestaldens udendørsscene (ved dårligt vejr foregår det på Friskolen)

Det bliver en aften hvor vi fejrer Rejsestalden både som et lokalt samlingspunkt og som et kultursted for hele
Frederikssund kommune.
Aftenen byder på mad og musik, og på en kulturel vitaminindsprøjtning i form af den anerkendte norske billedkunstner,
Ingerlise Vikne, der åbner sin udstilling og holder et oplæg omkring pauser, åndehuller og indadvendthed: med andre ord
om plads til at dvæle ved tilværelsen, plads til erindring.
Maden tilberedes af Jægerspris´ nye café, JØRHS kaffelab, og af Slotsparkens Friskole, og består af mild Chili con carne
af økologiske råvarer. Mad koster 70 kroner for voksne og 40 kroner for børn, og skal købes på forhånd via
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Rejsestaldens hjemmeside.
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24 Post Danmark Rundt suser forbi
Post Danmark Rundt 2015 er løbets 25 års jubilæumsudgave. Det køres fra den 4. til 8. august, og også i år kommer
feltet igennem Frederikssund Kommune.
Løbet skydes godt nok i gang forholdsvis langt fra vores kommunegrænse - nemlig i Struer den 4. august, hvor første
etape blandt andet byder på 60 km helt åben kørsel ned langs Vesterhavet, inden turen går tilbage til det teknisk svære
opløb i Holstebro.
Herefter følger etaper fra Ringkøbing til Aarhus og kongeetapen til og fra Vejle, før løbet når til fjerde etape fredag den 7.
august om formiddagen hvor feltet kører fra Slagelse til Frederiksværk - en rute med masser af udfordringer iflg.
arrangørerne. Det er i øvrigt løbets korteste etape på "kun" 115 km, inden der fredag aften køres enkeltstart i smukke
omgivelser i Helsingør. En enkeltstart, der traditionelt afgør klassementet.
Sjette og sidste etape går fra Hillerød til Frederiksberg, frem til den traditionsrige afslutning på Frederiksberg Allé lørdag
den 8. august.
Når kommunegrænsen kl. 11.30
Ifølge løbsprogrammet, så når feltet på 144 cykelryttere Hovedgaden i Skibby omkring kl. 11.30 fredag formiddag, og
passerer byskiltet i Skibby kl. 11.34 hvor der er bonussprint ud for Hovedgaden nr. 84.
Turen går herfra videre via Skuldelev, Tørslev og Gerlev, inden Kronprins Frederiks Bro passeres forventeligt kl. 11.54.
Turen gennem Frederikssund tages herfra ad Byvej og Frederikssundvej.
Foran hele feltet kører turkaravanen, der forventes at være en halv time foran feltet. Som sådan bliver der rig mulighed
for at opleve feltet passerer mange steder i kommunen.
18 hold og 144 ryttere
I alt 18 cykelhold med hver otte ryttere har meldt deres deltagelse i årets jubilæumsudgave af Post Danmark Rundt.
- Vi får uden en tvivl et super felt til jubilæumsudgaven af Post Danmark Rundt. Tinkoff-Saxo kommer med alle deres
danske profiler. Lotto-Soudal med Lars Bak, der bare vil vinde efter to andenpladser, MTNQhubeka har virkelig opdateret
med store profiler i år, og så er vores faste deltagere Topsport Vlaanderen-Baloise, Bardiani CSF altid garanti for stærk
indsats, vurderer løbsdirektør Jesper Worre.
Desuden deltager Team Post Danmark Rundt med blandt andre Magnus Cort, og så er de fire danske teams regristeret
som kontinentale teams hos den internationale cykelunion (UCI), Riwal Platform Cycling team, Team AlmenborgBornholm, Team TreFor-Blue Water og Team Coloquick, alle udtaget til at deltage i den 25. udgave af Post Danmark
Rundt.
- De fire teams har alle vist højt sportsligt niveau. Nogle har markeret sig mest nationalt og andre internationalt. Desuden
prioriterer alle teams udviklingen af danske talenter, hvilket er et af udtagelseskravene, og det har vi valgt at belønne. Jeg
glæder mig til at følge dem i Post Danmark Rundt, og tror på at alle fire hold vil være synlige og markere sig i løbet,
forklarer løbsdirektør Jesper Worre.
De 18 hold som deltager:

Tinkoff-Saxo

Astana

Lotto-Soudal

Team Sky

MTN Qhubeka

Bora-Argon

Team Europcar

Cult Energy Cycling team

Team Roompot

Wanty - Groupe Gobert

Topsport Vlaanderen-Baloise

Bardiani CSF

Team Novo Nordisk

Team Post Danmark

Riwal Platform Cycling team

Team Almenborg-Bornholm

Team TreFor-Blue Water

Team Coloquick.
Detaljer om ruten med tider kan ses på Post Danmark Rundts hjemmeside.

2015 7

28 Bliv røgfri og bevar gløden
Gratis rygestopkursus i Frederikssund Kommune med start i uge 37.
Kom en gang om ugen, og bliv klædt på til at kvitte røgen i dit eget tempo.
Vi mødes tirsdage kl. 11 til 13 i Langes Magasin, Østergade 3B, 3600 Frederikssund.
Vær opmærksom på at der er trapper på kursusstedet.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig fra uge 33 hos rygestopinstruktør Rikke Juel på 24 44 60 73.
Inden du begynder på kurset skal du til en samtale med rygestopinstruktøren. Samtalerne foregår i dagtimerne i uge 33,
34, 35 og 36, og varer cirka en time.
Læs mere om rygestopkurset.
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29 Ændret transport for skoleelever
Indtil skolernes sommerferie i år har kommunen benyttet sig af såkaldt lukket skolebuskørsel for elever der var berettiget
til transport til og fra skole.
Dette ændres med virkning fra skoleåret 2015-2016. Fremover benyttes kun kollektive busruter til at varetage
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skolebustransporten i Frederikssund Kommune. Der udstedes et skolebuskort til Movia til en transportberettiget elev.
Kontakt skolens sekretær herom.
For at kunne benytte ordningen er det en forudsætning at skolevejen enten vurderes som trafikfarlig, eller at man som
skoleelev har længere end følgende afstande til skole:

2½ km på 0.- 3. klassetrin

6 km på 4.- 6. klassetrin

7 km på 7.- 9. klassetrin

9 km i 10. klasse
Der gives ikke befordringsgodtgørelse til elever der efter forældrenes anmodning er optaget på anden skole end
distriktsskolen.
Læs mere om reglerne for transport af skoleelever, og se køreplaner for Movias ruter som betjener kommunens
folkeskoler.
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30 Pas på de små i trafikken
I de kommende uger vil mange nye, små trafikanter komme ud på vejene. Alene i Frederikssund kommune begynder 475
børn i skole for første gang. Derfor er kommunen med i den landsdækkende kampagne ”Pas på de små i trafikken”. Den
skal minde trafikanterne om at passe ekstra godt på de nye skolebørn på vejene.
Det kan være svært at overskue trafikken når man kun er fem eller seks år og skal over en skolevej hvor biler, cyklister
og knallerter suser forbi i høj fart. Samtidig er der mange nye regler og gode råd som børnene først skal lære og huske i
trafikken.
For at hjælpe børnene og forebygge trafikulykker er Frederikssund Kommune gået sammen med politiet, Rådet for Sikker
Trafik og TrygFonden. Med kampagnen ”Pas på de små i trafikken” vil man minde trafikanterne om at passe ekstra godt
på de mange skolebørn, der nu skal ud i trafikken hver dag.
Frederikssund Kommune sætter store plakater op langs mange af skolevejene, så bilisterne bliver
mindet om at de skal passe på de nye elever.
Kommunens seks fartmålere der viser ”Din Fart” vil være opsat på nogle af skolevejene.
Kommunen har indkøbt materiale som lærerne giver eleverne ved skolestart i 0. klasse. Materialet
indeholder et opgavehæfte som eleverne kan lave sammen med deres forældre, der er en lille folder til
forældrene med gode råd til trafiktræning med deres nye skolebarn og eleverne får refleksveste så de
er synlige, når de færdes i trafikken.

Politiet laver kontrol
Politiet vil i løbet af de første uger af skoleåret være til stede med kontrol ved mange af landets skoler. Det er nødvendigt
for at få bilisterne til at lette foden fra speederen og holde godt øje med de mange nye børn i trafikken. Hvert år stopper
politiet mange bilister, der kører for stærkt eller ikke viser nok opmærksomhed, når de kører på en skolevej.
Øvelse gør mester
Men kontrol gør det ikke alene. Derfor opfordrer kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden forældrene til at
komme ud i trafikken og træne med deres børn. Det kræver øvelse og praktisk erfaring hvis børnene skal blive sikre
trafikanter, og lære hvad de skal holde øje med på vejene.
Besøg www.sikkertrafik.dk/skolestart og find informationer om kampagnen og råd om trafiktræning. På hjemmesiden er
der både informationer til lærerne, forældrene og skolerne.
Ti gode råd
1. Træn skolevejen på cykel eller til fods med dit barn - både inden skolestart og i løbet af skoleåret.
2. Træn ruten sammen rigtig mange gange så de gode vaner sidder fast hos barnet – også når barnet engang går alene.
Tal også om hvad man skal huske at kigge efter og passe på
3. Vælg den sikreste rute til skolen, ikke den hurtigste. En sikker rute er eksempelvis via gang- og stisystemer,
gangbroer, tunneller, lyssignaler og fodgængerovergange.
4. Er det svært at få tid til at cykle eller gå sammen til skole hver dag, kan I med fordel vælge en ugentlig gå - eller
cykledag.
5. Har I meget langt til skole, så parker bilen et par hundrede meter fra skolen og gå det sidste stykke sammen, så dit
barn får erfaringer med at gå i trafikken
6. Lær dit barn de basale regler i trafikken: Stop ved rødt lys og ved kantstenen, se dig for til begge sider, gå kun over
vejen på sikre steder, hvor I kan orientere jer ordentligt mv.
7. Hvis I cykler sammen, så husk hjelmen og lær dit barn at give tegn til stop og tegn for at dreje, så de andre trafikanter
kender jeres intentioner
8. Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne - for børn har ikke det samme overblik, som du har.
9. Husk at du er rollemodel for dit barn: børnene kopierer dine vaner i trafikken.
10. Tjek om skolen har en trafikpolitik, som handler om skolens regler og indsatser på området – og læs den.
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30 Flot sol over festivalstart
Torsdag den 30. juli kunne arrangørerne bag Frederikssund Festival endelig byde velkommen til årets festival, der
traditionen tro startede med et brag af en børnekoncert på friluftscenen på Kalvøen.
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Det var ellers med en vis ængstelse at foreningen bag kommunens vel nok største musikfestival har imødeset dagen, for
vejrudsigten har ikke været den bedste, og billetsalget har også haltet lidt i år.
- Nu sammenligner vi jo altid salget med sidste års salg, og da sidste år var vores absolutte rekordår bliver det
selvfølgelig også svært at leve op til, fortæller festivalens formand, Claes Wilhelmsen. Som sådan er vi fortrøstningsfulde,
og har taget vores forholdsregler, siger formanden.
- For eksempel har vi i år udvidet det store telt i Humlehaven, hvor vi har koncerter om eftermiddagen og aftenen. Det er
blevet tre meter bredere og én meter længere, så vi nu har 12 gange 21 meter under teltdug. Og belært af hvor koldt det
var i nat, har vi også fået en varmekanon installeret, fortæller Claus Wilhelmsen.

Der er altså ingen grund til at blive væk på grund af kulde eller regn.
Stort rykind fra start
Blev væk gjorde de mindste festivalgæster heldigvis heller ikke, da festivalen slog dørene op kl. 13 torsdag.
Selv om der var lidt tyndere besat på bænkerækkerne end tidligere år, så valgte 750 tilskuere alligevel at være med fra
start, og opleve Ørehængerne give den fuld gas på scenen, mens hovedsponsoren Danske Banks maskot, Pondus, gav
den hele armen på sidelinjen – til stor begejstring for de små tilskuere, der gerne ville kramme og danse med den store
pingvin.

Man kan roligt sige at det lykkedes over al forventning at få engageret alle børn - og voksne med såmænd - i koncerten
på friluftscenen, hvor folk ikke var sene til at følge opfordringen fra forsangeren til at komme helt op på scenen og danse
med til både samba- og discomusikken.
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Og vejret ser da også ud til at være med arrangørerne. I skrivende stund lover meteorologerne flot vejr resten af
weekenden – og så foregår en stor del af festivalen jo under tag i hhv. Valhal og det store telt lige uden for. Så det bør
ikke skræmme folk væk.
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Trægt forsalg
Og årets program bør også kunne tiltrække folk – også flere end der allerede har købt billet.

- Jeg syntes det er et godt program vi har skruet sammen i år, siger Claes Wilhelmsen. Så det er ikke til at sige hvorfor
salget er kommet lidt trægt i gang i år. Måske er det vejrudsigten. Måske er flere end normalt taget på ferie i udlandet.
Torsdag morgen var forsalget på 319 billetter til koncerterne i Valhal torsdag aften. I løbet af dagen steg salget dog
noget, så da vi nåede aften var der pænt fyldt op i Valhal, hvor Jonah Blacksmith, Michael Falch og Barbara Moleko alle
gav hver deres brag af en koncert, og rev publikum med sig.
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Det var da også en fortrøstningsfuld kasserer, Ulla Madsen, der gjorde status efter første koncert torsdag aften:
- Vi har solgt pænt i dag, og normalt sælger vi mange billetter undervejs i festivalen. Så det skal nok blive et fint år igen i
år, sagde hun.
Forsalget til torsdag og fredag ligger på omkring 300 billetter, så med 500 pladser er det stadig muligt at købe billetter til
koncerterne disse aftener. En bilet til alle tre koncerter en aften koster kr. 325,- og kan købes i døren. Koncerterne i
Humlehaven uden for Valhal er det gratis at overvære.

10

Festival med store navne
Et hurtigt blik ned over programmet bekræfter umiddelbart formandens udtalelse om at det er et godt program. Ud over
navne som Michael Falch og Barbara Moleko kan man fredag og lørdag opleve både Saybia og Go Go Berlin.
Det fulde program for de to aftener i Valhal er:
Fredag

Kl. 19.00 The White Album

Kl. 21.00 Sonja Hald Kl.

23.00 Saybia
Lørdag

Kl. 19.00 Patrick Dorgan

Kl. 21.00 Kings Of Rock

Kl. 23.00 Go Go Berlin
Ud over disse koncerter er der som sagt musik i Humlehaven begge dage til ud på natten. Fredag fra kl. 13.00 og lørdag
fra 12.00 – dog med pause under koncerterne i Valhal.
Det er også muligt at købe alle former for forplejning på festivalpladsen – herunder naturligvis mad fra Fru Bondes Grill.
Så der er alle muligheder for nogle hyggelige feriedage på hvad arrangørerne selv kalder ”Danmarks kærligste festival”.
Foto: KEJE
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31 Vil du lære børn og unge om IT og innovation?
Mange børn går til fodbold eller ridning i deres fritid, men snart kan de også gå til kodning. Frederikssund Bibliotekerne
ønsker at starte en lokal afdeling op af foreningen Coding Pirates og søger derfor voksne frivillige.
IT-kreativiteten blomstrer
Foreningen Coding Pirates udspringer af IT-Universitetet i København, men efterhånden skyder flere og flere lokale
afdelinger op landet over.
Konceptet bygger på at selvom børn i dag er superbrugere af diverse elektroniske medier, så forstår kun få hvad der
foregår bag skærmen. Kodning kan opfattes som et nyt fremmedsprog, og det er derfor vigtigt at lære fremtidens
potentielle iværksættere hvad det drejer sig om.
Hos Coding Pirates kan børn derfor gå til kodning i deres fritid, og lære at programmere deres helt egne computerspil og
LEGO-robotter. Det handler om lige dele nysgerrighed, opfinderi og fællesskab når Coding Pirates sætter til havs.
- Det er vigtigt, at biblioteket er med til at understøtte børns digitale kompetencer, siger bibliotekschef Kirstine
Lundsgaard. Med Coding Pirates bliver det sjovt at lære, og såvel de digitale som de kreative kompetencer understøttes.
Så vi håber på stor tilslutning, så vi kan få en masse små kreative ’IT-pirater’.
Vil du være frivillig?
Frederikssund Bibliotekerne stiller lokaler til rådighed, men mangler voksne der kan hjælpe og vejlede.
Du behøver ikke være programmør eller it-specialist, men har du interessen og lidt pædagogisk tæft er det en god start.
Vil du være med til at klæde børn teknologisk på til fremtiden, så kontakt bibliotekar Peter Holm Rasmussen på
prasm@frederikssund.dk.
Læs eventuelt også mere om Coding Pirates på deres hjemmeside.
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31 Bedre forhold for de besøgende på Frederikssund Genbrugsstation
I august arbejdes der med forbedringer for de besøgende på Frederikssund Genbrugsstation.
Arbejdet starter den 4. august hvor containere flyttes og sættes sammen i grupper. I løbet af august bliver der sat ny
skilte op, køreveje bliver ændret og meget andet.
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Formålet med nyindretningen er at det skal være lettere for de besøgende at orientere sig og finde den rette container til
affaldet. Nyindretningen skal også bevirke at færdslen kommer til at glide lettere fra indkørsel til udkørsel.
Du kan aflevere dit affald på Frederikssund Genbrugsstation i hele ”byggeperioden”. Vi gør vores bedste for at der er
mindst mulig ulempe for de besøgende.
Kom til indvielsesfest
Lørdag den 22. august kl. 12.30 er der indvielsesfest.
Her vil formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), byde velkommen til den nyindrettede Frederikssund
Genbrugsstation. Der bliver kaffe og kage, og der er planlagt skattejagt… mest for børnene.
Frederikssund Genbrugsstation er den første genbrugsstation i Vestforbrændings opland der bliver indrettet med hele det
ny koncept for skiltning og placering af containere i grupper (zoner). Konceptet er udviklet af Vestforbrænding i
samarbejde med medlemskommunerne. Læs og se mere om nyindretningen af genbrugsstationen.
2015 8
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IT-caféer i august 2015
Sommerferien er ved at gå på hæld, og derfor starter Frederikssund Bibliotekerne nu deres populære ITcaféer igen.
Har du brug for hjælp med oprettelse af NemID, oprettelse og vedligeholdelse af Digital Post og brug og udskrivning fra
offentlige hjemmesider, så er tilbuddet måske lige noget for dig.
Du kan også få hjælp, tips og tricks til brug af egne computere, tablets, smartphones og apps, samt vejledning til brug af
browsere, oprettelse af email og overførsel af filer.
IT-caféen i Frederikssund er åben mellem klokken 10.00 og 11.30

tirsdag den 18. august

tirsdag den 25. august.
Også de tre lokalbiblioteker er parat med hjælp. Det er de mellem klokken 10.00 og 12.00 på følgende dage:

Mandag den 24. august i Jægerspris

Torsdag den 27. august i Skibby

Mandag den 31. august i Slangerup.
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Festival med rekorder – og underskud
Det startede torsdag i flot solskin og godt 700 børn og voksne til koncert på Friluftscenen på Kalvøen. Og festen fortsatte
helt til lørdag aften med store navne som Michael Falch, Saybia, Barbara Moleko og Go Go Berlin. Med en udvidet
overdækning af det udendørs serveringsområde og scene – den såkaldte Humlehave – var alle sejl med andre ord sat
ind, og forudsætningerne for en god festival var til stede, da showet gik i gang.
Og 2015 vil da også gå over i festivalhistorien som et rekordår på flere måder.
Campister og partoutkort
Ifølge kasserer i Frederikssund Festival, Ulla Madsen, tæller det på positivsiden i år at man aldrig har solgt så mange
partoutkort – i alt 134. Den hidtidige rekord lå på 119 og var fra sidste år, fortæller Ulla Maddsen, der også har en anden
rekord i ærmet:
- Vi har heller aldrig haft så mange campister som vi havde i år. Der var stort set fyldt op på pladsen, så det er rigtig
positivt. Det tyder på at gruppen af folk der gerne vil have hele festivalen med er voksende. Det er vi glade for.
Fantastiske kunstnere
Også på den musikalske side har kassereren svært ved at få armene ned af begejstring.
- Alt i alt har det været et fantastisk år med nogle fantastiske kunstnere. Jeg kan ikke huske der har været et så flot
program tidligere. Og vores plan om at satse på lidt dyrere kunstnere om torsdagen for at løfte den publikumsmæssigt
har virket. Det endte med at blive den bedste besøgte aften i år med cirka 400 solgte billetter, fortæller Ulla Madsen.

Regner med mindre underskud
Desværre fortæller det besøgstal så også at man har været et stykke vej fra de 500 gæster pr. aften som der er plads til.
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- Billetsalget har svigtet, så det tyder alligevel på et lille underskud, siger Ulla Madsen, der dog også understreger at det
endelige resultat endnu er ukendt.
Men med middel besøgstal fredag og direkte dårligt besøgstal lørdag så ligger billetsalget kr. 80.000,under budgettet –
en af de mere kedelige rekorder.
- Så meget har vi aldrig ramt under det budgetterede billetsalg før.
Et andet minus ved årets festival er at det har været rigtig koldt om aftenen – ned til syv grader.
- Det har helt sikkert betydet at folk er gået tidligere hjem end normalt. Alligevel har der været et godt salg i boderne og
baren – måske på grund af det noget større telt i Humlehaven, som sågar kunne opvarmes i år – og så har der været
velbesøgt i dagtimerne i Humlehaven.

Alt i alt er det derfor en fortrøstningsfuld kasserer der kaster nu går i gang med at lave det endelige regnskab:
- Helt skidt ser det ikke ud, og vi har heldigvis også haft nogle gode år tidligere, så vi har lidt at stå imod med. Og vi vil jo
helst klare os selv uden at gøre brug af den kommunale underskudsgaranti, bedyrer Ulla Madsen, der afslutningsvis
oplyser at næste års festival ligger den 4. til 6. august 2016.
Foto: KEJE
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Asfaltarbejder ved anvendelse af Remix metoden
Frederikssund Kommune anvender Remix metoden i forbindelse med vedligeholdelse af en række veje i Frederikssund
og Slangerup.

Metoden er en partiel reparation af asfaltbelægningen ved at opvarme eksisterende asfaltbelægning samt tilsætning af
nyt materiale og komprimering. Metoden med at opvarme eksisterende belægning skaber mindre røg og lugtgene.
Metoden er godkendt til fordel for miljø og genanvendelse af eksisterende materialer.
Arbejdet er planlagt til udførelse på Frejasvej og Linderupvej i uge 32. Yderligere arbejder udføres på Roskildevej,
Brobæksgade og Kongensgade fra torsdag den 6. august og forventes at vare to dage.
Spørgsmål om arbejdet kan rettes til entreprenøren SR-Gruppen, entrepriseleder John Burkal på 23 71 41 39, eller
Frederikssund Kommune, Vej, Trafik og Affald på 47 35 10 00 / vejogtrafik@frederikssund.dk.
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Skibby fester i weekenden
Alle sejl er igen i år sat til når Skibby Idrætsklub byder op til dans ved den årlige byfest på idrætspladsen, Hovedgaden 94
v/Skibbyhallen i Skibby. Det er dog langt fra første gang idrætsklubben prøver kræfter med at lave byfest.
Ifølge festens primus motor gennem 35 år, Frede Bangshof, startede det hele tilbage i starten af 50’erne, hvor
idrætsklubben og den lokale handelsforening lavede en noget mindre fest en enkelt dag om året på Lindegårdspladsen
lidt uden for byen.
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- Fra 1969-1971 var der ingen fest, da vi ikke havde noget sted at være, fortæller Frede Bangshof. Men i 1972 fik vi så
lov at komme ned på Idrætspladsen i Skibby, og der har festen været afholdt hvert år lige siden.
Som sådan har festen for længst rundet de 50 år.
Starter med byfestløb
Da det er en idrætsklub der står bag festen, så handler det naturligvis også til dels om sport. Så måske derfor startede
årets fest med løb i byen – det såkaldte byfestløb. Det var syvende år løbet blev afholdt på Skibby Stadion.
Løbet foregår på en 1 km rundstrækning hvor løberne løber så mange runder de kan nå på en time. Idéen er at alle
løbere har én eller flere sponsorer, der giver et beløb pr. kilometer deres løber når at løbe. Efter omkostninger til
afholdelse af løbet går overskuddet ubeskåret til foreningsarbejdet i Skibby Idrætsklub.
Til gengæld er der præmier i form af gavekort på 500 kroner en løbere under 16 år, og til dem som løb længst, havde
samlet flest kontrakter og løb det største beløb ind.
Årets vindere af de fire præmier blev:

Line Thomsen, der var under 16 år,

Stefan Pedersen for at løbe længst med 15 km,

Randi og Markus Frostholm der havde samlet 16 kontrakter, og dermed flest, og endelig

Lars Larsen og Camilla Kærgård der havde løbet 7.579 kroner hjem, og dermed det største beløb.
I alt deltog der 54 løbere i årets byfestløb, og de nåede at løbe 379 km på den time løbet varer. I alt betød det en
indtjening på 42.259 kroner til foreningen.
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Også det store bankospil i teltet på festpladsen var et tilløbsstykke på åbningsdagen i år. Her var mødt små 250
deltagere op, hvilket er lidt mindre end sidste år.

Og det er dét hele festen handler om, ifølge Søren Andersen, der har stået i spidsen for festen de sidste syv år:
- Vi gør ikke det her for at skabe en stor formue. Det er et must for os at skrabe penge ind til klubben. Det er dyrt at drive
en klub som vores, der spænder over alle aldersgrupper – det koster mere end vi kan hente på kontingenter og tilskud,
siger han.
Tætpakket program
Festen er således skudt godt i gang, og de kommende dage byder på masser af aktiviteter og underholdning.
Fredag
Fredag åbner festpladsen med kræmmermarked og tivolipark kl. 16.00 og lukker kl. 01.00. Kl. 20.30 byder Pretty Real på
musikalske postkort fra Irland, når de træder op med deres repertoire af celtiske musik og smukke irske balleder. Og det
irske tema fortsætter sent fredag aften, når scenen overtages af Julian Oakes, der byder på den mere pub inspirerede
genre inden for irsk musik.
Lørdag og søndag
Lørdag og søndag åbner festpladsen allerede kl. 10.00 – begge dage blandt andet med børneloppemarked, som det
koster 50 kroner at have en bod på. Der ud over er der fodbold på programmet – både kl. 10.00 for de unge, og kl. 17.00
for senior herrerne. Ballon Hansi optræder lørdag kl. 12.00 lørdag, og så er der ellers musik igen lørdag.
Det starter kl. 15.00 med Tom Dukebox, hvor publikum selv bestemmer sangene ud fra uddelte sanghæfter. Kl. 20.30 går
Zoo TV på scenen. De er danske, og byder på vellydende kopier af U2’s populære sange. Kl. 23.00 er det The Boss –
Nordeuropas svar på Bruce Springsteen aka Michael Christensen der fører publikum igennem nogle af de største hits fra
mesterens hånd.
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Store forventninger
Et af de største tilløbsstykker plejer dog at være loppemarkedet, fortæller Søren Andersen:
- Der kommer rask væk 1.000 mennesker, og i år har vi fået så mange effekter ind, at vi slet ikke kan have det hele i
hallen. Derfor rykker vi en del af loppemarkedet udenfor.
Festudvalgsformanden regner da også med pænt besøg i år til festen:
- Vores rekordindtjening på hele festen ligger på 200.000 kroner, men normalen på et godt år er mellem 125.000 og
150.000 kroner, fortæller Søren Andersen.
- Og det regner jeg også med vi når i år, med den flotte vejrudsigt.
I det hele taget glæder han sig over den flotte opbakning som festen møde fra de lokale borgere og det lokale erhvervsliv.
Uden gæster og sponsorer, ingen fest.
Gratis adgang
Der er gratis adgang til alle herlighederne hele weekenden, og der er rig lejlighed til at få stillet sulten eller den værste
tørst på festpladsen.
Og festens sidste dag starter som den første – med bankospil i det store telt, hvor der også er gratis morgenbrød når
teltet åbner kl. 9.00.
Foto: KEJE
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10 Hvad skal skolen hedde?
13 skoler i Frederikssund Kommune er blevet til fem, og det bliver 13 skolenavne også. Du kan være med til at
bestemme hvilke fem navne, for Skoleafdelingen udskriver nu en navnekonkurrence. Vinderne kan se frem til
biografbilletter som belønning.
Syng og hep
Dit bud bliver bedømt ud fra om det er let at synge samt heppe på, om navnet har historisk eller lokal betydning og om
det er fremsynet. Skolenavnet må i øvrigt ikke være stødende.
Du kan indsende navneforslag indtil den 20. august 2015, og herefter vil et bedømmelsesudvalg på hver af de nye skoler
indstille et vindernavn som godkendes af Byrådet. De nye skolenavne bliver offentliggjort på skolerne med
præmieoverrækkelse den 2. oktober.
Alle må være med. Send derfor dit bud til en af de nedenstående e-mailadresser.
De fem nye skoler
Det er disse skoler, som vokser sammen og skal have nye navne:
Byvangskolen, Lindegårdsskolen og Kingoskolen. Her skal navneforslag sendes til
skolenavnslangerup@frederikssund.dk
Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen. Her skal navneforslag sendes til
skolenavnfrederikssundnord@frederikssund.dk
Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen. Her skal navneforslag sendes til skolenavnskibby@frederikssund.dk
Kølholm og Skolen ved Kæret. Her skal navneforslag sendes til skolenavnspecialskolen@frederikssund.dk
Center 10 og Ungdomsskolen. Her skal navneforslag sendes til skolenavnungdomsskolen@frederikssund.dk
Elever brygger navne
Ude på skolerne er eleverne i fuld gang med at brygge nye navne. Til inspiration har skoleafdelingen lavet denne video:
- Bemærk at både Ådalens Skole og Jægerspris Skole beholder deres nuværende navne og derfor ikke deltager i
konkurrencen.
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10 Babycaféer i august 2015
Er du på barsel, og vil du gerne møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer med din baby.
Program for august
I august 2015 holdes der to babycaféer:
Tirsdag den 25. august kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi
børn lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Tirsdag den 25. august kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Kl. 10-11 fortæller Elena Michelsen om zoneterapi til babyer, hvor zoneterapien bl.a. kan være en god hjælp til at
genoprette eller styrke babys helbred generelt.
Hør om Elenas erfaringer bl.a. i forbindelse med kolik, fordøjelsesproblemer eller gentagne infektioner. Der bliver tid til
både spørgsmål og demonstration af zoneterapien.
Gratis at deltage
Det er gratis at deltage, men billet til babycafeerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved henvendelse på
det lokale bibliotek.
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10 Skibby får eget visionscenter
Det nye center udspringer af at Vejdirektoratet vil lave en løbende udstilling om byggeriet af den nye fjordforbindelse. Der
bliver tale om en aktiv og lærerig udstilling som skal udfylde en del af det 330 kvadratmeter store lokale.
Spot på Hornsherreds muligheder
Fjordforbindelsen er dog ikke det eneste som centeret kommer til at handle om.
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Fra kommunens side vil man i samarbejde med borgere der har lyst til at være med, fortælle lokale og turister om de
fantastiske muligheder Hornsherred rummer. Dette er fint i tråd med det planarbejde om fremtidens landskaber der tog
sin begyndelse i 2013, og som fortsætter frem til slutningen af 2015 i samarbejde med Københavns Universitet.
Netop dette fokus bakkes op af Frederikssund Erhverv og Visit Frederikssund, der også ser store muligheder for
udnyttelsen af området.
Skibby Aktive
Bag projektet om et egentligt visionscenter står derfor også både Vejdirektoratet, Frederikssund Erhverv, kommunen og
ikke mindst Skibby Aktive, hvor sidstnævnte også lægger navn til invitationen til indvielsen.
”Skibby Aktive” er den relativt ny forsamling af aktive borger der vil noget med deres lokalsamfund, og vil arbejde aktivt
for Skibby som et attraktivt og levende sted at bo og arbejde, som de skriver på deres hjemmeside.
Mulighed for indflydelse
Og det nye visionscenter i Bymidten 10 i Skibby er tænkt som et mødested for erhvervsliv, kommune og foreninger. Det
bliver noget nær en børs for ”de lokale varer”, skriver foreningen i indbydelsen til indvielsen.
Og her kommer borgerne ind i billedet. For du kan nemlig være med til at bestemme hvordan det skal ske.
Første mulighed er onsdag den 12. august kl. 17.00, hvor samarbejdsparterne bag centeret holder det første
informationsmøde. På mødet vil Anne-Mette Nyhuus fra Vejdirektoratet beskrive deres udstilling, og Mette Seneca der er
udviklingschef for turisme i Frederikssund Erhverv fortæller om hvilke muligheder hun ser for området.
Tilmelding til mødet er ikke nødvendig, og alle er velkomne.
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11 Salgsstart i Deltakvarteret
Søndag den 16. august starter salget af villagrunde i Deltakvarteret af kommunens nye by, Vinge.
Læs mere om Byen Vinge og Deltakvarteret.
Salget startes med et klassisk åbent arrangement målrettet kommende købere af villagrundene. Her har de tre timer i
tidsrummet fra kl. 12.00 til 15.00 til at lægge vejen forbi og høre nærmere om den nye bydel og mulighederne for at
bosætte sig her.
Selve arrangementet finder sted på byggepladsen mellem Dalvejen 3 og 5 hvor kommunens ejendomsmægler, EDC, vil
være til stede, lige som Team Vinge vil være repræsenteret.
Kommunen og mægler håber med arrangementet at få etableret god personlig kontakt til fremtidige købere.
Sidste frist for at indgive bud på en grund er 14. september 2015.
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11 Chokolade på Selsø Slot
Søndag den 16. august fra klokken 11.00 til 16.00 er der chokolade på programmet på Selsø Slot. Her har kokkepigen
tændt op i ildstedet og rister kakaobønner.
Alle der har lyst kan hjælpe hende med at male de ristede bønner til pasta i en morter. Chokoladepastaen bæres op til
fruen som blander den med varm mælk og krydderier, mens hun fortæller om processen. Der vil være mulighed for
smagsprøver af chokoladen så længe lager haves.
I en af stuerne kan man høre om chokoladens og kaffens forbindelse til Selsø Slot og husets beboere. Familien Scheel
von Plessen som ejede Selsø Slot i 1700-tallet investerede også store pengesummer i kolonialhandlen mellem Europa
og Vestindien, hvor flere kakaoplantager blev oprettet til at mætte den europæiske lyst til chokolade.
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Tusindårig tradition
Kakaobønner har man brugt i Syd- og Mellemamerika i flere tusinde år. Da spanierne kom til Amerika opdagede de også
kakaoen, og i 1585 tog de den med tilbage til Europa.
Man tilberedte varm chokolade af bønnerne på samme måde som de amerikanske folk havde gjort det. Kakaobønnerne
blev malet, blandet med fløde eller mælk og krydderier. De krydderier som blev brugt var blandt andet chili, vanilje, kanel
og nelliker. En del af krydderierne var også kommet med fra Amerika.
Helt frem til 1800-tallet var chokolade en drik. På grund af at ingredienserne kom langvejs fra var det en dyr drik, og
derfor var det kun kongelige, adelen og rige borgere som drak den.
Der vil være salg af varm chokolade efter en opskrift fra 1692 i kiosken, så tag familien med til chokoladedag på Selsø
Slot.
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12 Uddannelse til vores unge
På uddannelsesinstitutionerne er der igen masser af liv efter en forhåbentlig god sommerferie for alle børn og unge.
Det har stor betydning for unges trivsel og muligheder i livet at få en uddannelse. Vores opgave og ansvar i kommunerne
er at understøtte at så mange unge i lokalområdet som muligt uddanner sig.
Giv folkeskolereformen ro
Vi skriver nu år 2 efter skolereformen, og i landets kommuner er der ydet en kæmpe indsats af alle lærere, pædagoger og
ledere i folkeskolen. Mange er rigtig godt på vej, men det tager tid at implementere en så omfattende reform, og
resultaterne viser sig de kommende år. Derfor vil jeg opfordre til at de ansvarlige politikere på Christiansborg udviser
tålmodighed. Vi er på vej – det eneste vi ikke har brug for nu er hovsajusteringer af folkeskolereformen!
Ny Ungekontakt på Campus Frederikssund
Lokalt i Frederikssund Kommune er vores børne- og ungepolitik at alle børn skal sikres kompetencer til at gennemføre en
ungdomsuddannelse. Vi har ambitiøse forventninger til alle børn og unge, så alle får mulighed for at udnytte deres
potentiale.
Vi har den grundholdning at også flere af de udsatte unge skal have en uddannelse. Det kræver en helhedsorienteret
indsats, og at der kommer flere uddannelsesparate elever ved udskolingen. Vi skal både have fokus på at de unge
begynder på en uddannelse, og at de gennemfører den. Jeg hører fra mine kolleger i de sjællandske kommuner, at det
fokus også er centralt hos dem.
For at tackle den udfordring bedst muligt har vi i Frederikssund Kommune oprettet en tværgående ungeindsats, der giver
én indgang for den unge at forholde sig til.
Målgruppen er unge fra 8. klasse til og med 29 år med ekstra fokus på de 20 %, der har brug for en særlig indsats. Målet
er at så mange unge som muligt får en kompetencegivende uddannelse, og at antallet af unge på offentlig forsørgelse
bringes ned. Ungekontakten er på vej til at åbne i Campus Frederikssund, hvor der bl.a. ligger gymnasium, handelsskole,
VUC, produktionsskole og ungdomsskole. Vi vil også oprette et frivilligt mentorkorps for at understøtte den unge i
uddannelsesvalg og positive udvikling.
Lokale uddannelsespladser har stor betydning
Reformerne på uddannelsesområdet har ført til at de videregående uddannelsesinstitutioner er blevet centraliseret, og
dermed har unge i de sjællandske kommuner fået meget længere transporttid til uddannelse.
Det er sikkert en nødvendig centralisering, men jeg advarer imod at drive det for vidt. Vi kan lokalt konstatere, at
afstanden til uddannelsen er af afgørende betydning for særligt unge, der ikke kommer fra ressourcestærke familier.
Derfor bør der i mange flere kommuner tilrettelægges særlige indslusningsforløb for netop de sårbare og udsatte unge.
Det bør ikke være sådan at et ungt menneske vælger uddannelse fra eller stopper midt i det hele, fordi afstanden til
uddannelsesstedet bliver uoverkommelig for den unge.
Det var derfor også med stor ærgrelse at vi lokalt måtte se passivt til, mens både den lokale HTX og den tekniske
skoleafdeling, der husede grundforløbet i tømreruddannelsen i Frederikssund, måtte lukke i centraliseringens navn.
Kommunerne er klar til at målrette og trimme indsatserne, og som nævnt fokuserer byrådene på denne udfordring i disse
år, men vi kan ikke klare opgaven alene.
Nationalt er der fokus på at få flere unge til at gennemføre erhvervsuddannelser. Skal det være mere end et fromt ønske,
bør der i mange flere kommuner etableres lokale tilbud, så alle, uanset baggrund, får mulighed for at skabe grundlaget for
at kunne klare sig selv i livet.
Derfor er der brug for national og regional opbakning, så uddannelsestilbuddene bliver udbudt flere steder i
lokalområderne. Min opfordring skal derfor lyde til alle relevante uddannelsesinstitutioner at de genovervejer om ikke
tiden er moden til at udbyde flere lokale tilbud.
Jeg opfordrer ligeledes de ansvarlige myndigheder til at bakke op om nye lokale tilbud, når der er nogen der faktisk
ønsker at støtte op om en af de centrale nationale dagsordener.
Godt uddannelsesår til alle!
John Schmidt Andersen Borgmester
Dette indlæg er blevet bragt i Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet den 12. august 2015.
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12 20 års fødselar fejret
Det var en populær fødselar der onsdag eftermiddag bød op til fødselsdagsfest i hjertet af Jægerspris. Vejret var i hvert
fald perfekt, og folk strømmede til for at ønske byen lokale kulturhus, Rejsestalden, tillykke med de 20 år.
Ikke længere teenager
Og meget er sket på de 20 år som er gået. Som husets daglige leder, Anja Boe Manley, udtrykte det i sin velkomst, så er
huset ikke længere en teenager.
- Det er slut med humørsvingninger og uren hud. Vi er klar til de næste mange år, hvor der er gjort plads til rynker, og
samtidig har vi bevaret ungdommens kreativitet og spontanitet, sagde lederen blandt andet, og fortsatte:
- Jeg vil gerne takke personalet for jeres fantastiske indsats. Vi er faktisk en lille familie, I er en fornøjelse at arbejde
med, er super professionelle, og I har altid et smil på. Det er opskriften på Rejsestaldens succes: smilet.
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- Vi er et hus med et stærkt og voksende rodnet. Et hus der har rødder helt tilbage til 1875. Et hus som i dag står på et
unikt fundament, og som spreder visioner med en fart som heste i galop.
Anje Boe Manley rundede af med at takke borgerne for at bakke op om huset, og så rettede hun en særlig tak til det
uundværlige staldfolk:
- Uden vores frivillige team som trofast møder op til alle arrangementer kunne vi slet ikke have sådan et hus.

Et populært sted
At huset er populært handlede husets bestyrelsesformand, Kirsten Lykke Nielsens, tale om.
- Jeg er ikke matematiker, sagde hun. Men alligevel vil jeg komme med nogle tal, der fortæller om et hus der oser af
aktivitet.
- I 2014 havde huset ca. 27.000 besøgende. Ud af dem var 4.300 turister, der besøgte husets turistinformation. 275
arrangementer var der. 22.393 besøgte husets hjemmeside, 1.234 fik husets nyhedsbrev og 41 staldfolk bakkede op om
husets aktiviteter.
- Tre personer har deres arbejde i huset. Med deres imødekommenhed og kæmpe engagement har de skabt et levende
hus med opbakning fra lokalsamfundet som er med til at gøre Jægerspris attraktiv for såvel byens som den øvrige
kommunes borgere, boligkøbere og turister.

Plads til Grevinde Danner Sidste taler var borgmester John Schmidt Andersen (V), der samtidig fik lov at afsløre det nye
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navn på pladsen foran kulturhuset.
Borgmesteren benyttede anledningen til at udtrykke stolthed og taknemmelighed på kommunens vegne over den store
indsats som bestyrelsen for rejsestalden og de ansatte i Rejsestalden dagligt bidraget med.
- Uden jer var der ingen Rejsestald i Jægerspris og i Frederikssund Kommune, sagde han.
- Tillykke med de 20 år til Rejsestalden, og tillykke med den nye plads som om ganske få minutter bliver navngivet efter
en af Jægerspris’ markante borgere. En borger som ud over at have en stor betydning for Jægerspris også har spillet en
stor rolle for Danmark.
- Muligheden for at fejre Rejsestaldens 20 års jubilæum er endnu et bevis på hvad engagerede borgere og kommunen
kan skabe i fællesskab. Kommunen kan stille rammen til rådighed – men kun med engagement fra lokalsamfundet kan
man opnå så gode resultater som Rejsestalden har opnået.

- Ved denne anledning skal også lyde en særlig tak til de mange frivillige ”Staldfolk”. Uden jer og de mange koncerter og
foredrag vil Rejsestalden være et andet og mere hensygnende kulturhus. I skaber de bedst mulige rammer for de store
oplevelser som man som borger og som turist eller gæst på egnen kan opleve.
Danners plads
Lige inden folk blev sluppet ind på pladsen foran kulturhuset afslørede borgmesteren det nye navn på pladsen, der er
samme grund blev genindviet:
- Pladsen skal hedde ”Danners Plads”.

- Navnet er valgt som en hyldest til en markant kvinde, der har haft sin gang i Jægerspris, og som i år ville være fyldt 200
år, sagde John Schmnidt Andersen i motiveringen for navnet
- Hendes ånd fylder stadig meget i Jægerspris og i Danmark. Det er håbet at navngivningen af pladsen vil indramme
byrummet og giver den identitet. Skiltet på pladsen er lavet af den lokale trækunstner Thomas Sørensen. Jeg håber og
tror at pladsen fremover – med det nye navn – vil byde på mange hyggelige timer, arrangementer og pusterum.
Foto: KEJE
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13 Populær børnebogsforfatter gæster Frederikssund
Sommerbogen har igen i år været en succes med mange læsende børn, og næsten 70 børn har allerede afleveret deres
boganmeldelser.

Som en festlig afslutning på sommerbogen afslutter Frederikssund Bibliotekerne derfor med et forfatterarrangement med
Mette Finderup i Kulturhuset Elværket lørdag den. 29. august 2015 kl. 10.30 til 12.00.
Mette Finderup har skrevet et væld af gode børnebøger, blandt andet serierne om Emmy, Den grønne Ø samt Sværdets
Mester – en serie om blod, magi, hævn og forbandede sværd.
Prisvinder
Hun fik i 2010 Orlaprisen for bedste børnebog: ”Emmy – den fedeste sommer …. or not”.
rlaprisen er ikke en hvilken som helst pris, da det er børn og unge der afgør årets vinder. Så det er en populær forfatter
der kommer til Frederikssund og er med til at markere sommerbogs - afslutningen, hvor hun vil fortælle om sine bøger,
læse op og give autografer. Og biblioteket byder på en lille forfriskning.
Gratis adgang - og præmier i vente Alle børn har fået invitationen til dette arrangement i anmeldelsesfolderen, men
naturligvis kan alle andre børn og voksne tilmelde sig arrangementet på bibliotekernes hjemmeside. Det er gratis at
deltage.
Ved forfatterbesøget med Mette Finderup trækkes der lod om præmier blandt alle børn, som deltager denne dag. Hvad
præmierne består af er endnu en hemmelighed, så glæd dig.
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15 Alle sejl sat til ved havnefest
Vejret var noget lunefuldt, og en anelse blæsende. Men det sidste er i virkeligheden kun et plus når man gerne vil have
lidt vind i sejlene - og hvilken sejler vil ikke gerne det?
Med temperaturer på den rigtige side af 25 grader både fredag og lørdag skræmte det da heller ikke publikum væk. Så
selv om der var lidt mere tomt på havnefronten i år end de seneste år, så var der pænt fremmøde ved sejlklubberne i
Marbæk og Frederikssunds fælles arrangement "Frederikssund For Fulde Sejl", der har til formål at samle penge ind til
ungdomarbejdet i deres fælles Juniorsejlcenter.
Tyvstart fredag
Den officielle åbning af havnefesten stod byens borgmester traditionen tro for lørdag formiddag. Men lige som hans
åbningstale er fast tradition, så er det også en tradition at festen starter allerede fredag eftermiddag og aften med god
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musik, mad og drikke - og selvfølgelig med masser af både i havnen og stort festfyrværkeri.
Flere år har flyvevåbnets redningshelikopter også kigget forbi fredag aften, og det var også planen i år. Desværre blæste
det for meget, så den måtte aflyse missionen. Og selv om en barnlig sjæl eller to - og kommunens fotograf - da var lidt
ærgerlig over det, så ødelagde det ikke den gode stemning.

Tak til de frivillige
I sin velkomsttale lørdag formiddag benyttede borgmester John Schmidt Andersen (V) lejligheden til sige en stor tak til
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alle de frivillige der gør Frederikssund For Fulde Sejl muligt.
- Tak fordi I er med til at skabe liv i byen og på havnen, sagde han, og fortsatte:
- Frederikssund For Fulde Sejl er en vigtig begivenhed. Den viser hvordan livet og aktiviteterne på vand og på land griber
ind i hinanden i Frederikssund Kommune, og her på havnen. Ikke mindst i de her to dage, hvor Frederikssund For Fulde
Sejl viser havnen fra sin allerbedste side.
- Meget i vores kommune rimer på vand: Vi kan være stolte over vores fjorde, kyster og al den anden natur i kommunen.
Og så glæder vi os naturligvis til den nye fjordforbindelse som kommer til at binde os endnu tættere sammen i
kommunen, og med resten af regionen og hovedstaden.

Borgmesteren kom også ind på planerne for et nyt havnebad i Frederikssund. Et tiltag der vil styrke livet i havneområdet
yderligere, og tiltrække turister.
- Nu jeg står her på havnen er det helt oplagt at nævne et spændende initiativ vi nu undersøger muligheden for at kunne
realisere. Og som også rimer på vand. Det handler om det havnebad som vi – hvis forudsætningerne bliver opfyldt – kan
få etableret i Frederikssund.
- Opfyldes forudsætningerne, og får vi tilladelserne fra Kystdirektoratet og andre myndigheder, kan vi inden for
overskuelig fremtid åbne et havnebad der både er for os der bor i kommunen, men også skal ses som et tiltag der kan
understøtte turismeudviklingen i kommunen.
- Så om få år, når vi igen er samlet til Frederikssund For Fulde Sejl, kan det blive med et havnebad som et nyt
spændende aktivitetsrum der er med til at skabe liv og stemning på havnen, sagde John Schmidt Andersen.
Fiskeleg og tasker af brugt sejl
En række af byens foreninger, virksomheder og institutioner bakkede også i år op om arrangementet ved at deltage med
deres boder og stande lørdag.
Blandt dem var Frederikssund Skakklub, der både havde taget det store street-skakbræt med, og også et par skakspil og
-ure i mere normal størrelse.

Også Frederikssund Bibliotekerne var at finde på havnefronten. De havde medbragt et bolsjeglas, der i dagens
indledning indeholdt en masse små fisk - og kunne man gætte det korrekte antal var der præmier i vente i form af...

23

bøger.
Den unge mand på billedet herunder var ikke i tvivl. Der er 458 sagde han meget overbevisende, og gik straks igang med
at udfylde en seddel, så han kunne være med i konkurrencen.

Produkltionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter, PFFU, havde været kreative, og syet tasker af brugte sejl de
havde fået fre Frederikssund Sejlklub, og iflg. skolens souschef, Gitte Gildberg var taskerne meget populære - og i øvrigt
også super holdbare samt vind- og vandtætte.
Det var dog ikke kun taskerne af sejl der hittede. Det gjorde de søde sager såsom karameller og bolsjer, der blev
produceret i en lind strøm på stedet, også.
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Alt imens der var liv og glade dage ved alle boderne, så var der naturligvis også lørdag musikalsk underholdning på den
store scene hele dagen - blandt andet ved elever fra Ådalens Skole.
FOTO: KEJE
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17 Borgermøde om budgetforslag 2016
Kom til borgermøde om budgetforslag for 2016 – og hør om de væsentligste tiltag for de kommende år.
På mødet gives en introduktion til forslaget – og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog med medlemmer af
Byrådet.
Borgermødet holdes
tirsdag den 15. september kl. 19-21 i Frederikssund Hallerne (Dansesalen)
Adressen er Kalvøvej 13, 3600 Frederikssund.
Tilmelding via www.frederikssund.dk/tilmelding senest mandag den 14. september.
Alternativt kan tilmeldingen ske til Byrådssekretariatet på tlf. 47 35 11 14
Budgetforslaget er i høring fra den 7. september, hvor det kan læses på www.frederikssund.dk/budgetforslag
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17 Kignæshallen tager form
Alle gode gange ... fristes man næsten til at sige, når talen falder på Kignæshallen i Jægerspris. Heldet har i hvert fald
ikke forfulgt hallen på Smedeengen og dens brugere de sidste par år.
Således blev den først ødelagt af stormfloden Bodil i december 2013, og da den endelig kunne genåbnes med officiel
indvielse den 8. novbember 2014, ja, så brændte den allerede dagen efter.
Det syntes som lang tid, men har også været et stort projekt, hvor alle hansyn er forsøgt tilgodeset ved genopbygningen.
Licitation afsluttet. Fundament er lagt
Genopbygningen er da også i fuld gang nu. Ifølge specialkonsulent for idræt og fritid, Ole Munch, er fundamentet lagt, så
nu drejer det om det der bliver synligt for brugerne.
- Licitationen på de fem udbudte delområder er således afsluttet, og alle entrepriser er gået til lokale firmaer der således
har vist sig konkurrencedygtige, fortæller Ole Munch.

Åbner til januar
Genopbygningen skrider da også frem som forudsat i tidsplanen, hvilket betyder at der kan forventes en genåbning af de
faciliteter som blev totaltskadede under branden blot otte dage efter genåbningen af hallen efter stormen Bodil. Åbningen
forventes at ske til januar næste år.
- Det skal dog understreges at selve halgulvet, der har været i brug siden januar 2015, stadigvæk er anvendeligt for de
mange foreninger der er tilknyttet hallen, siger Ole Munch.
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Til forskel fra efter stormfloden har mange, men desværre ikke alle, hallens brugerforeninger nemlig kunnet gennemføre
deres aktiviteter i hallen efter branden.
- Med de nuværende begrænsede, alternative velfærdsfaciliteter i form af toiletter og badekabiner, og med manglen på
lokaler og plads til sociale aktiviteter, glæder foreninger, borgere og kommunen sig naturligvis til at hele halkomplekset
bliver genopbygget, siger Ole Munch i en afsluttende kommentar
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19 Ny bro ved Marbæk Havn
I uge 35 udfører Frederikssund Kommune udskiftning af eksisterende bro over Sillebro Å ved Marbæk Havn.
Det forventes at broen er spærret fra mandag den 24. august 2015 til og med fredag den 28. august 2015.
Der er omkørsel ad Marbækvej og Strandlystvej.
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Spørgsmål til projektet kan rettes til:
Troels Karlog Skovfoged
By og Landskab Torvet 2, 3600 Frederikssund 47 35 10 00 tkarl@frederikssund.dk
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19 Midlertidig ensretning af Marbækvej
Frederikssund Kommune foretager asfaltarbejde på Marbækvej i Frederikssund fra den 24. august til og med 28. august.
Slidlaget skal fornyes som et led i den periodiske vedligeholdelse.
Vejen vil blive ensrettet fra rundkørslen på A.C. Hansensvej ved Sillebroen og frem til Strandlystvej. Det vil således kun
være muligt at køre i retningen Strandlystvej mod Sillebroen.
Det vil dog stadig være muligt at køre til Sillebroen og parkeringspladsen ved Frederikssund Station via rundkørslen og
A.C. Hansensvej.
Trafikomlægningen vil blive tydeligt skiltet, og skiltene vil anvise en alternativ rute.
Frederikssund Kommune anmoder trafikanter om at være behjælpelige ved at tage trafikomlægningen med i deres
ruteplanlægning.
Se kort over omlægningerne:

Omkørselsrute

Lukning

Skilteplan
For yderligere information er du velkommen til at kontakte:
Entrepriselederen Benny Mandrup på 60 23 78 69 eller bnm@ncc.dk
eller
Frederikssund Kommune, Vej, Trafik og Affald på 47 35 10 00 eller vejogtrafik@frederikssund.dk
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19 Folkeskolens moderne hverdag
Frederikssund Kommune vil skabe en skole hvor der arbejdes fokuseret med at hæve det faglige niveau, og hvor alle
børn har det godt.
Arbejdet er allerede påbegyndt, og vi kan roligt tale om at der sker noget på skoleområdet.
For at du også kan følge med i forløbet har Skoleafdelingen lavet en folder der inviterer alle interesserede med helt ind i
klasselokalerne. Afdelingen ønsker på den måde at vise nogle af de metoder og redskaber frem som former vores børn,
og supplerer arbejdet med den nye skolestruktur i kommunen.
Se folder om læring og livsglæde.
Større og mere robuste skoler
Kommunens skoler er blevet større og mere robuste med fem skoler, ét 10. klassecenter og en specialskole med én
skoleleder i hver. Så kan vi blandt andet bedre dække timerne med faguddannede lærere.
Skolerne har også fået en række pædagogiske ledere der er tæt på den daglige undervisning, og som vejleder lærere og
pædagoger i hvordan vi skaber de bedste rammer for læring og livsglæde i skolen.
Med folderen pudser skolerne nu vinduet, og håber du har lyst til at kigge gennem det, for folkeskolen er vores
allesammens.
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19 Slangerup vært for DM i Speedway
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Der er lagt op til en match med spænding for alle pengene når Slangerup Speedway Center på fredag, den 21. august
2015, åbner dørene kl. 17.00 til årets danmarksmesterskab i Speedway. Selve matchen starter kl. 18.30.

Rift om pladserne
Allerede nu kan arrangørerne i Slangerup Speedway Klub melde udsolgt på VIP-tilskuerpladserne, og der bliver nok også
rift om de almindelige tilskuerpladser på fredag.
Det er imidlertid ikke de eneste pladser der bliver rift om. Med topnavne som den tredobbelte verdensmester, Nicki
Pedersen, og vinderen af DM-trofæet de sidste tre år, Niels Kr. Iversen, er der bestemt også lagt op til en spændende og
nervepirrende kamp om podiepladserne.
I alt er 16 kørere kvalificeret til årets finale. Startopstillingen med reserver er:
1. Kenni Nissen, SSK
2. Rene Bach, VSK
3. Bjarne Pedersen, HOSK
4. Nikolaj Busk Jakobsen, FSK
5. Mads Korneliussen, OSC
6. Nicki Pedersen, HSK
7. Peter Kildemand, FSK
8. Michael Jepsen Jensen, GSK
9. Hans Andersen, VBMK
10. Anders Thomsen, FSK
11. Mikkel Michelsen, SSK
12. Niels Kristian Iversen, EMS
13. Patrick Hougaard, FSK
14. Jesper B Monberg, EMS
15. Mikkel Bech Jensen, MSM
16. Kenni Larsen, MSC
17. Kenneth Kruse Hansen, SSK
18. Jesper Scharff, VBMK
Et lokalt fyrtårn
Også kommunens borgmester, John Schmidt Andersen (V) vil være at finde blandt aftenens tilskuere fredag aften, og
han glæder sig til at følge kørerne.
- Den lokale speedwayklub er et fyrtårn i den lokale idræt, og nationalt er Slangerup ikke mindst kendt for netop
speedway. Som sådan er de med til at sætte vores område på landkortet, siger John Schimdt Andersen, og fortsætter:
- Klubben og de frivillige gør en kæmpe indsats – både i det daglige arbejde og når klubben er vært for store
begivenheder som DM og da blev afviklet hold-VM for U21 sidste år.
- Jeg ved naturligvis også at der er lokalt islæt i finalen. Mikkel Michelsen og Kenni Nissen er fra Slangerup, og det
samme er andenreserven, Kenneth Kruse Hansen. Alle tre kørere har kørt i klubben siden de var små, og kørte på de
mindre maskiner. Klubben skal roses for at kunne talentudvikle kørere som disse tre til topeliteniveau.
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Billetter og adgang
Du finder Slangerup Speedway Center på Hørup Skovvej 5 A, 3550 Slangerup.
Billetter til aftenen koster kr. 160,- i forsalg via Billetlugen, eller kr. 175,- ved indgangen. Børn fra 10 til 16 år koster kr.
75,- i forsalg og kr. 80,- ved indgangen.
Foto: KEJE
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19 Idémøde om sundhed
Vi har brug for dig og dine gode ideer til at forbedre sundheden i Frederikssund Kommune.
Derfor inviteres du til borgermøde, så du kan give os dine input til hvordan målsætningerne i den nye sundhedspolitik kan
blive omsat til handlinger.

Der afholdes to arrangementer:
den 27. august 2015 kl. 19.00 til 21.00 i Valhal på Kalvøvej 26 i Frederikssund
og
den 3. september 2015 kl. 19.00 til 21.00 på Solbakkeskolen, Solbakkevej 26 i Jægerspris
Vi vil sørge for en aftensnack og lidt at drikke.
Du kan se den nye sundhedspolitik på www.frederikssund.dk/sundhedspolitik
Vi glæder os til at se dig.
Foto: KEJE
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20 Snake City jazzer
Sidste års jazzfestival i Slanerup blev med arrangørernes egne ord en kæmpe succes - ja, noget nær den bedste i
festivalens hsitorie. Så der er noget at leve op til, når der i dag blændes op for den niende udgave af Snake City
Jazzfestival siden starten i 2007. Og ambitionerne fejler da heller ikke noget
- Vi har i styregruppen ambitioner om at Snake City Jazzfestival 2015 bliver endnu bedre, skriver de i forordet til årets
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program.
Lige som sidste år havde arrangørerne valgt at starte festivalen med "tyvstartsjazz" allerede onsdag aften. Her
underholdt Blå Mandag Jazzband byens borgere og festivalens sponsorer.
I dag, torsdag den 20. august, går det så for alvor løs med det offentlige program. Det byder på et væld af koncerter i
festivalteltet frem til på søndag kl. 13.30, hvor det hele er forbi.
Se program for koncerterne.

Bilioteks- og kirkejazz
Ud over koncerterne i teltet er der også arrangeret koncert på Slangerup Bibliiotek torsdag kl. 15.00 til 17.00. Her byder
bibliokteket på et par timers swingende jazz med Birgitte Soojin Kvartet.
Hendes debutalbum "Hi-Lo" blev sendt på gaden i juni 2011 og fik flotte anmeldelser. Desuden indbragte albummet også
Birgitte Soojin en nominering til Danish Music Awards for bedste vokaljazzudgivelse.
Med sig har Birgitte Soojin tre meget kompetente herrer: Thomas Bornø - piano, Martin Olsen - trommer og Hugo
Rasmusssen på bas.
Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig til dette arrangement- så kom ind på biblioteket og nyd den dejlig
jazz...
Også Slangerup Kirke inviterer til Jazz torsdag først på aftenen.
Her kan du opleve Ak & All That Jazz med Hugo Rasmussen, Niels Jørgen Steen og Christina Von Bülow.
Masser af jazz i gadebilledet
Ud over koncerterne i festivalteltet, på biblioteket og i kirken bliver der rig lejlighed til at nyde jazzens toner i byens gader
og stræder - og vejrguderne ser også ud til at være med arrangørerne i år.
Jazz i gaden starter fredag kl. 10.00 på CAMPscenen, og herefter er der jazz på Rådhusscenen og andre steder i byen
det meste af dagen frem til kl. 16.30
Markedsdag
Også lørdag er der fest i gaden. Det starter med morgenmad kl. 9.00, og herefter Jazz fra kl. 10.00 på Rådhusscenen.
Lørdag er også store markedsdag, hvor hele Kongensgade er spærret for biltrafik, og til gengæld omdannet til
markedsstrøg med masser af boder og oplevelser - blandt andet stort madmarked på Rådhuspladsen med smagsprøver
på nogle af de mange muligheder der er for at handle lokalt. Her møder du også gårdbutikker og mindre producenter der
gerne vil vise hvad de har at tilbyde Slangerups borgere.
Arrangørerne vil også gentage succesen med flotte velholdte veteranbiler, amerikanerbiler, motorcykler og det lokale
beredskabs brandbiler.
Se kort over de forskellige scener, og program for Jazz i gaden.
Mere info
Hvis du vil vide mere om årets jazzfestival, så læg vejen forbi festivalens hjemmeside. Her finder du hele programmet,
informationer om priser, muligheder for overnatning og meget mere.
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20 Pedershave udvider med 36 plejeboliger
De store smil var fremme hos både politikere, medarbejdere, håndværkere og ikke mindst de ældre borgere som det først
og fremmest handler om, da spaden blev sat i jorden som markering af, at kommunen nu udvider Omsorgscenter
Pedershave med 36 nye plejeboliger. Centeret rummer allerede 60 boliger men vokser altså til 96 boliger når udvidelsen
står klar i januar 2017.
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Antallet af ældre stiger
Det har længe stået klart, at andelen af ældre borgere i Frederikssund Kommune vil stige de kommende år. Det medfører
et øget behov for at udvide indsatsen på ældre- og sundhedsområdet.
Samtidig viser analyser at de ældre er friskere i dag end for kun få år siden. Flere af dem oplever flere gode leveår, og vil
først i en højere alder end tidligere få behov for pleje, omsorg og støtte. Undersøgelser viser, at der er vundet 15 aktive
leveår i løbet af de sidste 30 år.
Det betyder iflg.formand for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen (O), at behovet for flere plejeboliger ikke følger
befolkningsudviklingen direkte, da tidspunkt, hvor en plejebolig er relevant, formodentlig først er senere i livet. Til
gengæld viser erfaringen at når behovet så opstår, så er det ofte akut – efter eksempelvis en indlæggelse på sygehus.
- Der sker også en stigning i antallet af borgere der får demenssygdomme. Disse borgere får ofte et omfattende
plejebehov, og mange vil på sigt have behov for at komme i en plejebolig. Derfor arbejder vi løbende på at udvikle ældreog sundhedsområdet i Frederikssund Kommune, fortæller Kasper Andersen.
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Flere plejeboliger
I sin tale i dag fremhævede han derfor at vi som kommune skal kunne følge med efterspørgslen af gode og indbydende
plejeboliger i en oprdentlig kvalitet.
- Det er vigtigt at vi sikrer at borgerne i kommunen kan leve et værdigt liv i gode rammer, selv om de har behov for
omfattende pleje.
Derfor blev arbejdet med at udbygge Pedershave påbegyndt i starten af 2014, og de første måneder bestod i at indsamle
erfaringer fra det eksisterende center: både de gode og de mindre gode. Det har været en proces med inddragelse af
beboere, pårørende og medarbejdere på Pedershave, hvor erfaringer, forslag og ønsker er blevet vendt og drøftet.
Ældrerådet har været involveret og der har været nedsat en referencegruppe.
- Det betød at vi Velfærdsudvalget i efteråret 2014 fik forelagt en række skitser og forslag til byggeriet. Det medførte en
del interessante drøftelser, og i december kunne vi godkende materialet, hvorefter opgaven som totalentreprenør kunne
sendes i udbud i starten af 2015. Et udbud som B. Nygård Sørensen vandt og det er derfor dem der nu går i gang med at
bygge den nye del af vores plejecenter, sagde Kasper Andersen også i dag.
Version 2.0
Ifølge udvalgsformanden er der i arbejdet med at beskrive og tegne udvidelsen taget højde for den nuværende arkitektur
og opbygning med ”huse” af 24 plejeboliger, og hele plejecenteret vil derfor fremstå som et samlet hus.
- En af de helt centrale erfaringer fra arbejdet er, at både medarbejdere og beboere har ønsket sig nogle større
fællesarealer til alle de aktiviteter og forskellige former for socialt samvær, som afholdes her i huset. Det har blandt andet
betydet at vi har valgt at etablere en ny flot fællessal med tilhørende køkken til plejecenteret.
- Der er altså ikke kun tale om Pedershave etape 2 – men i virkeligheden om Pedershave version 2.0. Jeg håber og
regner med at de kommende fællesarealer – ude såvel som inde – vil komme alle beboerne på centeret til gode, og vil
understøtte at omsorgscenteret Pedershave vedbliver med at være et aktivt og spændende hus hvor både medarbejdere
og beboere trives.
- Jeg glæder mig meget til at følge byggeriet det næste års tid og ser frem til at se det færdige resultat og klippe snoren
til Pedershave version 2.0 i januar 2017, sagde Kasper Andersen til afslutning inden han tog det første spadestik.

Efter taler og spadestik var der reception med lidt godt til ganen i salen og gårdhaven på omsorgscentret.
Foto: KEJE
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20 Forslag til kriterier for puljen til initiativer i landsbyer og lokalområder
Fritidsudvalget besluttede på mødet den 19. august 2015 at sende forslag til kriterier for puljen til initiativer i landsbyer og
lokalområder i høring.
Kriterierne er som følger:
Formål
Puljens formål er at støtte aktiviteter og etablering af mindre faciliteter i det offentlige rum, som kan understøtte et aktivt
kultur-, idræts og fritidsliv.
Hvem kan søge?
Enkeltpersoner, foreninger og kommunale såvel som selvejende institutioner hjemmehørende i Frederikssund Kommune.
Ansøgning
Elektronisk ansøgningsskema via Frederikssund Kommunes hjemmeside. Foreninger skal fremsende senest reviderede
regnskab.
Ansøgningsfrister Ansøgningsfrister er 15. februar, 15. maj, 15. september og 15. november. Fritidsudvalget behandler
ansøgninger på Fritidsudvalgets møder i marts, maj, september og december.
Kriterier

Aktiviteter der har et socialt, samlende sigte vil blive prioriteret

Aktivitetsskabende faciliteter vil blive prioriteret

Projekter med lokal medfinansiering vil blive prioriteret

En vis geografisk spredning af de støttede projekter vil blive prioriteret

Projekter der i indhold og udformning tager miljømæssige hensyn vil blive prioriteret

Faciliteter skal være offentligt tilgængelige, og skal være placeret i landsbyer, boligområder eller kvarterer

Der kan opnås støtte til aktiviteter og faciliteter én gang pr. aktivitet/facilitet

Der ydes ikke støtte til drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
De nye kriterier er gældende fra 1. januar 2016.
Høringsperioden er fra den 20. august til den 15. september 2015.
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Høringssvar sendes til kulturogfritid@frederikssund.dk
Sagen genoptages til politisk behandling på Fritidsudvalgets møde 8. oktober 2015.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kultur- og Fritidssekretariatet, kulturogfritid@frederikssund.dk
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20 Ekstra åbent hus i Vinge
Søndag den 16. august holdt Frederikssund Kommune og EDC et velbesøgt åbent hus i Deltakvarteret i Vinge. Her slog
150 mennesker vejen forbi byggepladsen overfor Dalvejen 8 i Frederikssund.
Vi gentager nu åbent hus, så de der var forhindrede i at deltage i søndags får muligheden for at være med. Det sker
torsdag den 27. august 2015 kl. 17.00 til 19.00.
Der er udbudt 23 villagrunde til salg i Deltakvarteret. Alle grundene skal udbydes offentligt til en mindstepris på 375.000
kroner. Villagrundene er på 300 m2, og der er stor mulighed for at bygge et drømmehus efter dit hoved.
Foto: MHPAR
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21 Har du et liv med kroniske smerter?
Hvis du har brug for redskaber til at få en bedre hverdag hvor det er dig og ikke smerterne der har styringen, så er kurset
"Lær at tackle kroniske smerter" måske noget for dig.
Instruktørerne lever selv med kroniske smerter, og har derfor personligt kendskab til de udfordringer det fører med sig.
Kurset starter torsdag den 24. september 2015 fra kl. 10.00 til 12.30. Det foregår på Solgården, M.P. Jensensvej 4 i
Slangerup.
Kurset strækker sig over seks gange, og det henvender sig til borgere over 18 år som lider af kroniske smerter og til
pårørende.
For at deltage skal du kontakte sundhedskonsulent Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller kzmor@frederikssund.dk
Du kan læse mere på www.frederikssund.dk/smerter.
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21 Fremtiden for Ferslev Skole sendes i høring
Skoleafdelingen foreslår at tre specialskoleafdelinger samles i Ferslev, og forslaget er nu sendt i høring i kommunens
skolebestyrelser og MED-udvalg indtil den 4. september 2015. Det er elever fra Hanghøjgård, Bakketoppen og Svinget
som måske snart får deres skolegang i Ferslev.
Kommunen forventer kun mindre omkostninger til indretning af lokalerne, da de allerede er indrettet til skoleformål med
relevante skolefaciliteter som eksempelvis interaktive tavler. Hvis Heldagsskolen samles i Ferslev Skoles bygninger,
vurderes der ud fra det nuværende elevgrundlag ikke at være øgede udgifter til kørsel, og samlingen på Ferslev Skole vil
desuden kunne bidrage med en besparelse på mere end 17 millioner kroner over ti år.
Efter skoletid
Det vil ikke være samtlige af lokalerne som specialskolen kommer til at anvende, og derfor anbefaler Fritidsudvalget at
førstesalen på Pilehuset, der nu rummer en børnehave i stuen, stilles til rådighed for landsbylaugene.
Fritidsudvalget inddrog i foråret 2015 borgerne for at få deres ideer og ønsker til brugen af skolens lokaler i fremtiden.
Byrådet ønskede at høre borgernes mening for at finde den bedst mulige løsning for lokalernes anvendelse.
Interessante ideer Borgerinddragelsen blev planlagt og gennemført med repræsentanter fra landsbylaugene i Ferslev,
Venslev, Vejleby og Vellerup samt den lokale idrætsforening, Kreds 57.
Forløbet indeholdt blandt andet en workshop med deltagelse af mere end 60 borgere i Ferslev, adskillige arbejdsgrupper
og udarbejdelsen af et idékatalog. Nogle af ideerne var blandt andre at skabe et læringscenter i Ferslev for hele
kommunen, at etablere et alsidigt idrætstilbud på skolen eller skabe et fællesskab omkring mad.
Næste skridt bliver at oprette et husråd som består af repræsentanter fra Heldagsskolen, Børnehuset Pilehuset, Kreds 57
og fritidsbrugerne som kan koordinere og udvikle fællesskabet om faciliteterne. Det besluttede Fritidsudvalget onsdag at
anbefale over for Økonomiudvalg og byråd.
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24 Udvidet telefontid og kun et telefonnummer til Visitationen
Fra den 1. september 2015 skal du ringe på 47 35 19 00, uanset hvad din henvendelse til Visitationen drejer sig om.
Samtidig udvides telefontiden til kl. 9 – 12.
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Du er også altid velkommen til at skrive til os på aeldre@frederikssund.dk eller besøge www.frederikssund.dk, hvor du
kan finde mange nyttige oplysninger.
Visitationen behandler blandt andet ansøgninger om:

Pleje og ældreboliger

Personlig og praktisk hjælp

Dagaktivitet

Madservice

Midlertidigt ophold

Kropsbårne hjælpemidler

Hjælpemidler

Boligændringer

Handicapkørsel.
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26 Frederikssund får en ny skatepark
De unge i Frederikssund Kommune får glæde af en ny skatepark, der åbner senere på året.
- Jeg ved at de unge i Frederikssund har ventet ganske længe på at få opfyldt deres ønske om en skatebane i
Frederikssund. Nu kommer den, og om alt går vel kan de rulle ud på banen allerede til november i år. Jeg glæder mig til
at se det endelige resultat, udtaler en glad formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard (V).
Etableringen af skateparken, som kommer til at ligge ved Frederikssund Hallen, sker efter dialog med de unge om deres
ønsker og behov. En dialog som indledtes med et ønske fra de unge om en indendørs skatebane på Fioma i
Frederikssund midtby.
- Jeg kan godt forstå at de unge gerne ville have haft base i Fiomabygningen, der ud over at kunne byde på
indendørsfaciliteter også er placeret midt i byen og har en umiddelbar charme. Men da det tidligt i processen stod klart for
os politikere at bygningerne på Fioma kun med meget store anlægsinvesteringer vil kunne omdannes til et
ungdomsmekka, var det væsentlig for os at finde nye placeringer som kunne realiseres hurtigt og inden for den økonomi,
som kommunen har til rådighed. Valget faldt på en placering ved Frederikssund Hallen. Her vil en skatepark sikre et
skatemiljø, hvor der færdes mange mennesker og derfor er et vist opsyn, og hvor toilet- og cafeforhold er inden for
rækkevidde, udtaler Morten Skovgård.
De første skitser til den nye skatepark er netop udarbejdet og vil i de næste 14 dage være i høring blandt de unge.
- De ansatte i det firma der skal lave banen, er selv skatere i deres fritid, og ved derfor hvad de har med at gøre. For
Fritidsudvalget har det været vigtigt at banen skabes i samarbejde med de unge, og derfor glæder det mig også at det
mødte en del unge op til den workshop der blev afholdt i august. Det er deres bidrag og input, som vi nu kan se på
skitserne. Det er min forventning at byggeriet går i gang medio september, og at banen vil så stå færdig i løbet af
november, slutter Morten Skovgaard.
Fakta
Den nye skatepark har kostet 500.000 kr. Midlerne er bevilliget fra Frederikssund Kommunes Idrætsfacilitetspulje.
Den kommer til at ligge ved Frederikssund Hallen (på siden af Hal B)
Den bliver ca. 400 m2 stor
Det er firmaet FSR Beton som står for opførelsen. FSR er et byggecrew med speciale i betonkonstruktioner af
skateparker og ramper.
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27 Borgermøde om ny lokalplan for Vellerup Sommerby
Byplanvedtægten for Vellerup Sommerby er ikke længere tidssvarende, og derfor er det politisk besluttet at der skal
udarbejdes en ny lokalplan for Vellerup Sommerby.
Frederikssund Kommune har påbegyndt det indledende arbejde med lokalplanen, og inviterer derfor til borgermøde hvor
sommerhusejere og andre interessenter vil få mulighed for at komme med ønsker for områdets udvikling.
Mødet afholdes
Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 19.00-21.00 i
Skibby Sognegård, Selsøvej 4 i Skibby.
Tilmeld dig senest torsdag den 22. oktober 2015 ved at sende en mail til mkchr@frederikssund.dk eller ved at ringe til
Maria Kiilsholm Christensen på 47 35 24 69.
Se invitationen til borgermødet.
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27 Turismetiltag i Frederikssund Kommune udfordres af lovgivning
Frederikssund Kommune med borgmester John Schmidt Andersen i spidsen havde torsdag 27. august besøg af
erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V).
Kommunen arbejder for at understøtte og udvikle kyst- og naturturismen, men der er udfordringer i forhold til planloven og
naturbeskyttelsesloven.
- Vi ser turisme som løftestang til vækst i vores lokalområde, men ind imellem møder vi en ufleksibel lovgivning, der gør
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det meget vanskeligt at realisere initiativerne. Jeg er glad for at have fået lejlighed til at vise erhvervs- og vækstministeren
nogle af de aktuelle steder, hvor vi møder udfordringerne tæt på vores kyster, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Et af besøgene fandt sted på det rekreative område Kalvøen i Frederikssund. Her har ejeren længe ønsket at opføre
hotel og konferencefaciliteter i tilknytning til restauranten. Senest har ejeren i 2014 søgt Naturstyrelsen om dispensation
til et nyt projekt. Projektet kendetegnes ved en funktionel planløsning i en bygning i forlængelse af restauranten, der lever
op til tilgængelighedskravene samt faciliteter, der kan sikre en rentabel drift. Naturstyrelsen har kun delvist imødekommet
ansøgningen.
Frederikssund Kommune har efterfølgende søgt om at hotel og konferencecentret bliver et projekt i forsøgsordningen for
kyst- og naturturisme. Afgørelsen falder senere på året.
- Ejerens ønske om at opføre hotel og konferencefaciliteter på Kalvøen er et godt væksttiltag, som desværre udfordres af
lovgivningen. Det er uhensigtsmæssigt at strandbeskyttelseslinjen defineres i en byzone, hvor kommunen gennem den
øvrige planlægning på alle måder har sikret områdets kvaliteter. Nu håber vi på at projektet bliver udvalgt til at blive en
del af den nye forsøgsordning for kyst- og naturturisme, siger borgmester John Schmidt Andersen.
På rundturen besøgte ministeren også Kulhuse Camping og Jægerspris Vandrehjem. Begge steder har ejerne ønske om
at udvikle deres tilbud, hvilket ikke er muligt inden for den eksisterende lovgivning.
Og ved Egelunden i Jægerspris ønsker ejerkredsen at udvikle et eksisterende skalleværk i landzonen til et ferie/fritidscenter beliggende ud til Roskilde Fjord med rekreative tilbud i eksisterende nedlagt industrihavn. Projektet stemmer
overens med kommunes turismestrategi. Byggeriet udfordres imidlertid af planloven. De rekreative tilbud udfordres af
naturbeskyttelsesloven og Natura 2000.
Borgmester John Schmidt Andersen siger:
- Vores kommune har store naturværdier og et stort uudnyttet rekreativt potentiale, som vi rigtig gerne så kunne komme
mange flere til gode. Vi synes ikke det ene forhold udelukker det andet, men vi har brug for et mere fleksibelt samspil
lovene imellem for at realisere visionerne
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28 Psykiatriuge 2015
I uge 36 - den 31. august til og med den 6. september - afholdes Psykiatriugen, som er et samarbejde mellem forskellige
kommunale, regionale og frivillige aktører.
Initiativtagerne bag Psykiatriugen arbejder for at imødegå stigmatisering samt fremme tolerance og åbenhed over for
mennesker med psykisk sygdom.
Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle gennem at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet
med psykiske lidelser, samt ved at:

Øge viden om psykisk sygdom

Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse

Skabe større forståelse for psykisk sygdom i foreningslivet, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor
hverdagslivet udfolder sig.
I Frederikssund Kommune er flere forskellige interessenter, der alle har det fælles mål at arbejde for de bedst mulige
vilkår for mennesker der er berørt af psykiske udfordringer, gået sammen for at sætte fokus på et liv med psykisk
sygdom.
I løbet af ugen vil der være forskellige åbne arrangementer, som har alle det fælles mål at skabe åbenhed og dialog
omkring psykisk sygdom. Det vil blandt ske i form af konkrete eksempler på, hvilke muligheder der er for akut
støtte/hjælp, fritidstilbud, uddannelse, arbejde mv.
Fælles for alle arrangementer i løbet af ugen er at de er åbne, så uanset eventuel tilknytning til psykiatrien, er du meget
velkommen til at deltage.
Alle arrangementer, bortset fra foredraget med Peter Lund Madsen, er gratis at deltage i.

Nysgerrig på hvad Skibbyhøj er for en størrelse?

Kan man dyrke idræt hvis man er ramt psykisk?

Hvilke behandlinger tilbyder Psykiatrisk Center Nordsjælland?

Hvem bor egentlig på Klintegården? Hvordan kan man få hjælp som pårørende?

Hvilke støttemuligheder er der, når man er på vej tilbage fra psykisk sygdom?

Job og psykisk sygdom – hvilke muligheder findes der?
Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på i løbet af ugen.
Se folder med programmet for Psykiatriugen 2015
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Pædagogisk markedsplads for Dagtilbud
Mandag den 7. september kl. 17.30-20.00 holdes den årlige pædagogiske markedsplads for alle Frederikssund
Kommunes dagtilbud for børn på 0-6 år.
I løbet af 2½ time kan interesserede forældre og borgere opleve et dagtilbud i bevægelse, og lade sin inspirere af et mix
af oplæg, workshops og stande.
Markedspladsen afholdes på Ådalensskole Afdeling Syd på Strandvangen 2 i Frederikssund.
Frederikssund Kommune byder på en sandwich og en vand.
Se pjece med programmet for den pædagogiske markedsplads.
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Fra barn til voksen
Familieafdelingen, Jobcenteret, Social Service og Ungdomsuddannelsescenteret inviterer i fællesskab til forældremøde
for forældre til børn og unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse.
Mødet handler om overgangen fra barn til voksen og holdes på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 15:30 - 17:30.
Mere info og tilmelding:
www.frederikssund.dk/barntilvoksen

2015 9

2

Løb og leg
Fem børnehuse havde sundhed og bevægelse i fokus, da cirka 200 børn og 50 medarbejdere afviklede det årlige
børneløb i Sillebro Ådal.
Det påtrykte slogan på ryggen af deltagernes farvestrålende trøjer understregede dagens tema: Løb og leg for det gode
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børneliv i centrum.
Mette Aagren, der er sundhedsambassadør på Stenhøjgård, fortæller at det er tredje år løbet afholdes.
- Børnene synes, det er sjovt, og der er helt klart stemning for at holde fast i traditionen, siger hun.
Og sjovt så det ud
Alle deltagerne samledes ved kælkebakken, og efter en grundig opvarmning blev løbet skudt i gang.

Hver gang deltagerne passerede mål, fik de et stempel på hånden.
Der skulle være styr på, hvor langt de hver især havde løbet, så diplomerne i forskellige farver kunne udfyldes hjemme i
børnehusene med det enkelte barns navn og distance.
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En af de længste distancer var 3,5 km.

Det sunde efterspil
Da sidste mand var i mål, fik børnene en forfriskning i form af økologisk frugt, sponseret af Kvickly og Meny, og så var det
tid at gå hjem til de respektive børnehuse, Stenhøjgård, Lærkereden, Troldehøjen, Mariendal og Ådalen.
Foto: kaars
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Frederikssund Kommune får en billedskole
Til efteråret kan børn med interesse for billedkunst begynde i billedskole i Frederikssund – på J.F. Willumsens Museum.
Billedkunster Mille Søndergaard vil varetage undervisningen, hvor børn fra 2.-5. klasse får mulighed for at prøve kræfter
med tegning, maleri, skulptur og tryk. De samme teknikker som J.F. Willumsen har brugt til at skabe sine internationalt
anerkendte kunstværker.
På J.F. Willumsens Museum har man længe ønsket at etablere en billedskole:
- Vi glæder os til at invitere endnu flere børn til at fordybe sig i kunstens teknikker. Det kan give dem nogle konkrete
redskaber til at udtrykke sig visuelt og sprogligt om noget der måske er abstrakt, siger Annette Johansen, direktør J.F.
Willumsens Museum.
Billedkunst handler nemlig om meget andet end maleri. Det handler om at give sin mening til kende gennem kroppens
sprog, tekst og billeder, ansigtsmimik og portrætter.
Ved at dykke ned i disse detaljer i Willumsens værker og ved selv at arbejde med teknikkerne og de forskellige
udtryksformer, får deltagerne et nyt sprog.
Fritidsudvalget, som giver tilskud til den kommende billedskole, er begejstrede for ideen:
- Der har i mange år været en musikskole i Frederikssund Kommune, og tiden synes moden til at vi nu prøver kræfter
med andre kreative grene også. Ideen om at etablere en billedskole på Willumsens Museum synes vi derfor er rigtig god.
Det er en måde børn kan få et større kendskab til kunstens og ikke mindst Willumsens verden på. Ligesom museet er et
godt fysisk rum i vores kommune, som vi synes så mange som muligt skal have glæde af, siger Morten Skovgaard,
formand for Fritidsudvalget.
Fakta:
Billedskolen sæson består af 17 undervisningsgange à 3 timer. Uge 43 (2015) – uge 19 (2016). Begge uger inkl. Ingen
undervisning i uge 52, 53 og 7.
Deltagerbetaling for en sæson er 1200 kr., som betales i to rater à 600 kr.
Undervisningen finder sted på Willumsens Museum hver mandag kl. 15-18.
Der oprettes ét hold med plads til 16 elever fra 2.-5. klassetrin.
Tilmeldingen sker efter først til mølleprincippet og sker til: jfw@frederikssund.dk
Læs mere på www.jfwillumsensmuseum.dk
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Om underviseren: Mille Søndergaard, født 1972, er uddannet indenfor grafik og maleri i Italien og har en
diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge (University College Sjælland). Mille har blandt andet
undervisningserfaring fra Rudersdal Museer, Mothgården samt fra Thorvaldsens Museum i København. Udover at
undervise og formidle arbejder Mille også med sin egen kunstpraksis
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Vigepligtsforholdet i krydset Parkvej i Jægerspris ændres
I krydset Parkvej / Parkvej i Jægerspris, hvor Parkvej fra Hovedgaden krydser den øst / vestgående Parkvej, er der
unormale vigepligtsforhold (knækket prioritet), idet vigepligten er for de trafikanter der kommer fra den vestlige del af
Parkvej, og kører ud i 90 graders krydset.
De kørende fra Hovedgaden og til Vinkelvej har ingen vigepligt.
Vigepligtsforholdene bliver nu ændret, således at de der kommer fra Hovedgaden og kører frem til Tkrydset fremover får
den ubetingede vigepligt. Der bliver således etableret ubetinget vigepligt ved opsætning af B 11 tavle og etablering af
vigelinje (hajtænder).
Projektet gennemføres efter krav fra Nordsjællands Politi. De opsatte færdselstavler er ulovlige efter en ændring af
færdselslovgivningen, der blev vedtaget for en del år siden.
Der bliver opsat midlertidige færdselstavler der ”advarer” om de ændrede vigepligtsforhold.
Men da man som trafikant normalt ”kører som man plejer” – så skal Frederikssund Kommune opfordre til at udvise særlig
agtpågivenhed ved passage af krydset med de ændrede vigepligtsforhold.
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Budget 2016
Høring
Økonomiudvalget har den 1. september udarbejdet forslag til budget 2016-2019, som nu udsendes i høring frem til den
23. september 2015.
Se høringsmateriale til budget 2016.
Borgermøde
Der afholdes borgermøde om budget 2016 den 15. september kl. 19.00 i Frederikssund Hallerne. Tilmelding senest den
14. september.
Læs mere om borgermødet om budget 2016.
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Werdelins legat
Garvermester J. P. Werdelin og hustrus mindelegat uddeles i starten af oktober.
Legatet kan søges af værdigt trængende personer, der er fyldt 65 år, og som har bopæl inden for den før
kommunesammenlægningen pr. 1 april 1970 gældende kommunegrænse, dvs. Frederikssund Købstad, Udesundby og
Bonderup.
Ansøgningsfrit er den 18. september 2015
Ansøgning skal ske elektronisk ved at udfylde og indsende formular via www.Frederikssund.dk/werdelin
Alternativt download ansøgningsskema til print.
NB: Tildeling kan have indfyldelse på eventuel overførselsindkomst fx boligsikring, folkepension m.m. i ét år efter.
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Kommunen kan afkorte skoledagen hvis det gavner eleverne
Skolerne i Frederikssund Kommune får nu en enkel og fleksibel adgang til at søge om at indføre flere timer med to
undervisere, hvis det gavner elevernes faglige udvikling.
Der har enkelte steder i Frederikssund Kommune været udfordringer med skoledagens længde efter skolereformen.
Samtidig har skolereformens forligskreds for nylig opfordret landets kommuner til i højere grad at udnytte muligheden for
at udskifte den understøttende undervisning til timer med to undervisere, som kan være både lærere, pædagoger eller
andre faglige ressourcepersoner. Dermed kan undervisningstiden afkortes for eleverne.
Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune har nu besluttet at skolechefen og direktøren for Opvækst, Uddannelse
og Kultur kan give skolerne dispensationen til at konvertere understøttende undervisning til timer med to undervisere i
fagundervisningen. Formålet er at gøre det let og fleksibelt for skolelederne at håndtere.
- Der skal være en god balance mellem at eleverne lærer mere og længden på skoledagen, og der skal også være tid til
fritidsliv. Forhåbentligt kan flere timer med to undervisere, og dermed lidt kortere skoletid, skabe balance i de klasser hvor
der er behov for netop den tilpasning. Ved at konvertere dele af den understøttede undervisning kan skoletiden
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maksimalt afkortes med to til tre timer per uge, siger formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt
(V).
Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen samt for klasser på mellemtrin og udskoling med særlige
behov, og kun hvis det vurderes at det gavner elevernes faglige udvikling i højere grad end længere skoledage.
Den understøttende undervisning blev indført med skolereformen for at bidrage til en mere varieret skoledag. Den giver
større frihed til at tilrettelægge læringsaktiviteter på nye og bedre måder. Det drejer sig om elementer som motion og
bevægelse, klassens tid, elevsamtaler samt feedback, praksis- og projektforløb.
Skolereformen har givet større frihed til at tilrettelægge skoledagen lokalt, dog skal skolerne tilstræbe at placere
elevernes timer inden for normal skoletid, det vil sige fra klokken 8.00-14.00 for de mindste elever, 8.00-14.30 for de
mellemste og 8.00-15.00 for de ældste.
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Blå Flag - tag med til Eskilsø og se på fugle
Årets sidste naturformidlings tur går til Eskilsø
torsdag den 17. september 2015kl. 15.30 – 20.00.
Arrangementet er en del af Blå Flag i Frederikssund Kommune.

Eskilsø har et rigt fugleliv på enge og i søer. Fuglene yngler, raster eller er vintergæster.
Her vil biolog Erik Mandrup Jacobsen bl.a. fortælle om:

de fugle vi ser undervejs

trækfugle som passerer forbi øen

pleje af øen.
Undervejs serveres en sandwich og sodavand.
Mødested: Havnen ved Østskov kl. 15.30. Følg Skovvejen fra Sønderby. Fra havnen sejles der over til øens havn.
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Kom derfor i god tid. Der sejles i en mindre båd, og der er redningsvest til alle.
Maks. deltagerantal: 30 personer – tilmelding ved først til mølleprincippet på mail blmog@frederikssund.dk
Finansiel rådgiver til udbudsproces for Vinge Centrum valgt
Blandt seks bydende er Ernst & Young blevet valgt til opgaven som finansiel rådgiver for udbudsprocessen for Vinge
Centrum. Firmaet skal yde Frederikssund Kommune finansiel service i forbindelse med det kommende investorudbud af
Vinge Centrum.
I forhold til investorudbuddet er der lige nu en proces i gang om investoridentifikation og investorgodkendelsesproces.
Den del udløber 5. november 2015, hvorefter investorudbuddet gennemføres primo 2016.
Teamet fra Ernst & Young har i dag præsenteret sig i et møde med Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt
Andersen. Efter mødet udtaler John Schmidt Andersen:
- Jeg er overordentlig tilfreds med præsentationen og teamets kompetencer. Ernst & Young har løst lignende opgaver, og
jeg er sikker på at vi har fået den samarbejdspartner, der kan bringe udbuddet i mål for Byrådet.
Erfaringerne omfatter blandt andet rådgivning af myndigheder og statsejede virksomheder i store og komplekse
ejendoms- og infrastrukturprojekter. Ligeledes har firmaet stor erfaring som finansiel rådgiver for private konsortier, blandt
andet i forbindelse med tilbudsafgivelse eller køb af fast ejendom.
Ernst & Young har sammensat et team af konsulenter og rådgivere, der repræsenter alle relevante grene af firmaets
omfattende virksomhed. Torben Hartz, der er ansvarlig for opgaven fra Ernst & Youngs side, udtaler efter mødet med
Frederikssund Kommune:
- Ernst & Young kvitterer for en yderst spændende opgave og for byrådets engagement og ambitioner. Det er tydeligt, at
Frederikssund Kommune er meget opmærksom på balancen mellem politiske ambitioner og markedets holdninger, og
det er positivt at kommunen allerede på nuværende tidspunkt har vist et meget omfattende engagement i udviklingen af
Vinge.
Fakta Vinge Centrum består af et område med 183.000 byggeretsmeter. 1. etape udgør 30.000 etagemeter, inklisiv
Vinge Station. Etapen består at boliger, private som almennyttige, erhvervslokaler, detailhandel og et antal offentlige
kvadratmeter, til børnehus, multisal til konference og teater/koncerter, kampsportscenter, erhvervs og udstillingscenter og
bibliotek. 1. etape skal bygges i 2016/17. 2. og 3. etape skal realiseres inden for en tidshorisont på fem år herefter.
Ernst & Young er en af verdens førende rådgivnings- og revisionsfirmaer. Virksomheden har 185.000 medarbejdere,
heraf ca. 1.700 i Danmark. Ernst & Young er en global virksomhed med kernekompetencer inden for rådgivning af
finansielle, processuelle og organisatoriske forhold. De tre nøglemedarbejdere på opgaven i Frederikssund er Torben
Hartz, engagement partner, Asser Olesen, projektleder og ejendomsekspert, Jakob Eriksen.
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10 Fritidspolitikken sendes i høring
Fritidsudvalget igangsatte på et møde den 5. februar 2014 en proces, der skulle lede frem mod en ny Fritidspolitik for
Frederikssund Kommune.
I processen har blandt andet været afholdt fem dialogmøder med interesserede borgere samt dialogmøder med de tre
samarbejdsorganisationer på Fritidsområdet: FIR (Frederikssund Idrætsråd), BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd) og KUF (Kulturrådet i Frederikssund).
På et møde 19. august besluttede Fritidsudvalget at sende udkast til en ny Fritidspolitik i høring.
Fritidspolitikken er i høring fra den 10. september til den 26. oktober 2015, hvorefter politikken sendes til høring i de
øvrige udvalg og til sidst til endelig godkendelse i Byrådet.
Høringssvar kan i perioden 10. september – 26. oktober sendes til: kulturogfritid@frederikssund.dk

2015 9

10 Lup på Frederikssunds idrætsliv Hvad er godt og hvad er skidt?
Frederikssund Kommune vil i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og Center for Forskning i Idræt, Sundhed og
Civilsamfund ved Syddansk Universitet have kortlagt borgernes idrætsvaner, foreningernes trivsel og adgangen til
idrætsfaciliteter og udeområder i Frederikssund Kommune.
Derfor har de sat en stor undersøgelse i gang, hvor de spørger en masse – både børn og voksne om deres idrætsvaner.
I første omgang skal alle skolebørn fra 4. til 10. klasse deltage i undersøgelsen sammen med foreninger og institutioner.
Og nu er yderligere 3000 tilfældige voksne frederikssundborgere udvalgt til at deltage i undersøgelsen. De får en
invitation per post til undersøgelsen, der skal besvares på nettet.
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Og Frederikssund Kommunes Kultur-Idræt- og Daginstitutionschef, Paw Holze Nielsen, opfordrer alle der modtager en
invitation, til at deltage i undersøgelsen:
- Frederikssund Kommune har ønsket en analyse af idrætsområdet for at få overblik over borgernes idrætsvaner og for at
imødekomme deres ønsker og behov for idrætsfaciliteter. Det er meget vigtigt at man svarer på spørgeskemaet – også
hvis man ikke interesserer sig for at dyrke sport eller motion. Vi har brug for et præcist billede af borgernes
idrætsdeltagelse, siger han.
I undersøgelsen indgår ydermere en dybdegående analyse af udnyttelsen af kommunens idræts- og svømmehaller, hvor
der vil blive iværksat registreringer af den faktiske udnyttelse af hallerne - holdt op mod den godkendte booking.
Ny fritidspolitik
Undersøgelsen afsluttes i foråret 2016, og skal munde ud i en række konkrete anbefalinger og perspektiver, som
kommunen kan bruge til at organisere og optimere brugen af de lokale idrætsfaciliteter.
Den skal desuden give indblik i foreningslivet og hvilke ønsker borgernes har, som kommunen kan medtænke i
kommunens fritidspolitik.
- Undersøgelsens resultater kan stå for sig selv, og kan bruges i foreningernes og faciliteternes daglige arbejde, men den
vil desuden naturligt indgå i det forestående arbejde med formulering og udmøntning af kommunens fritidspolitik, siger
Paw Holze Nielsen.
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11 Borgermøde den 17. september kl. 19.00
Skab netværk – tag godt imod vores nye medborgere Frederikssund Kommune inviterer til borgermøde om
flygtningenetværk i samarbejde med Røde Kors.
Der er mange fællesskaber og frivillige kræfter i Frederikssund, der kan bidrage til kommunens integrationsarbejde.
Derfor inviteres til borgermøde for at fortælle om mulighederne for at hjælpe til.
Velfærdsudvalget vil lægge op til at oprette et netværk af borgere, af netværksfamilier eller netværkspersoner for
kommunens flygtninge.
En netværksperson kan støtte og hjælpe flygtninge, hvis kultur, sprog eller mangel på sociale netværk er en barriere for
integrationen.
Tid og sted
Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 - 21.00, Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Programmet
Programmet indeholder blandt andet:
Velkomst ved formanden for Velfærdsudvalget Kasper Andersen samt oplæg fra:

Røde Kors om deres erfaringer med frivilligt arbejde

en flygtning der beskriver hvordan det er at være tilknyttet en frivillig

en netværksperson for en flygtning

Dansk Flygtningehjælps Frivillignet i Frederikssund.
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11 Styrket virksomhedsindsats giver færre på kontanthjælp
Beskæftigelsesministeren var fredag på besøg i Frederikssund Kommune for at høre om Jobcenterets målrettede
virksomhedsindsats, som hjælper borgere på langvarig kontanthjælp videre til job eller uddannelse.
En styrket virksomhedsindsats har betydet forholdsmæssigt færre borgere på kontanthjælp i Frederikssund Kommune i
forhold til sammenlignelige kommuner.
På dagens møde med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen fortalte borgmester John Schmidt Andersen (V),
Hans Andersen (V), formand for vækstudvalget Ole Søbæk (C) samt job- og borgercenterchef Merete Kølln om
kommunens sammenhængende indsatser over for langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere med udfordringer ud over
ledighed.
- Vores indsats over for kontanthjælpsmodtagere i kommunen er blevet mere virksomhedsrettet, og det virker. Vi har
mange borgere visiteret og har en god dialog med virksomhederne, som er gode til at stille praktikpladser til rådighed,
hvilket er en forudsætning for succes. Vi lykkes med at matche virksomhed og borger, og vi sørger for en tæt opfølgning
fra både mentor og jobcenter. Og vi er på vej med endnu flere indsatser, siger borgmester John Schmidt Andersen.
I øjeblikket har 11 virksomhedscentre – private og kommunale – stillet 62 praktikpladser til rådighed. Der er blandt andet
samarbejde med store butikskæder spredt ud over kommunen, så praktik kan etableres i nærheden af borgernes bopæl.
Ligesom der er pladser på Trasbo, Svanholm Gods, plejecentre, daginstitutioner, serviceområdet og AKU-center
Højagergaard.
29 forløb er afsluttet pr. 1. september. Seks borgere er blevet selvforsørgende i enten arbejde eller uddannelse. Fem er
fortsat i almindelig virksomhedspraktik, det vil sige uden den særlige mentorstøtte og behovsbestemt opfølgning fra
jobcentret. 79 borgere er p.t. visiteret, og målet er 100 ultimo 2015. Resultater der er yderst positive set i lyset af hvor
mange udfordringer denne gruppe borgere har haft i forhold til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Jeg har fået en meget værdifuld præsentation fra Frederikssund Kommune. Der blev gået i dybden med kommunens
indsatser, og jeg har også fået væsentlige input i forhold til hvilke udfordringer, kommunen ser på
beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt at vi sammen finder veje til det der virker. Jeg er ikke i tvivl om at
virksomhedsrettede tilbud, som Frederikssund er dygtig til, er noget der skal gøres meget mere brug af generelt, siger
beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.
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Fakta
Styrkelse af virksomhedsindsatsen:

Kommunen har formuleret en fælles vision og strategier for virksomhedsservice på tværs af kommunale områder og
Frederikssund Erhverv.

Kommunens virksomhedsservice har ét erhvervsteam der giver virksomhederne en nem indgang til kommunen.

Kommunen og Frederikssund Erhverv kommer til virksomhederne – og lytter til virksomhedernes ønsker og behov.
Oprustning af jobcentrets indsats (forslag til budget 2016):

Forslag om ansættelse af yderligere en virksomhedskonsulent i kommunen til generel virksomhedsopsøgende
indsats og støtte til virksomhedernes rekruttering.

Virksomhedscenter Generation 2, der p.t. er puljefinansieret: Ledige der er langt fra arbejdsmarkedet, får mulighed
for at udvikle arbejdsevnen på rigtige arbejdspladser (mentor fra arbejdspladsen og tæt opfølgning fra jobcenter).
Også fokus på borgere i ressourceforløb (længerevarende indsats og støtte fra kommunen).

En generelt styrket indsats i virksomhederne i forhold til sygeopfølgning på arbejdspladserne.

Øget inddragelse af kommunale arbejdspladser i beskæftigelsesindsatsen.
STAR-projektet
Som en ud af tre kommuner i landet er Frederikssund Kommune inviteret til at være med i STARprojektet (Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering) med anvendelse af ”fast track” på kommunale arbejdsplader som led i en tidlig indsats
for at forkorte sygeperioder og fastholde sygemeldte i job.
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14 Hvad skal du lave i efterårsferien?
Vejret er et helt tydeligt tegn på at efteråret er i gang og vi går i mod mørkere og koldere tider. Men det behøver bestemt
ikke blive kedeligt af den grund.
Masser af aktiviteter
I efterårsferien er der en masse aktiviteter for børn og familier i hele Frederikssund.
På Selsø Slotkan du hjælpe kokken med at finde opskriften på kammerherrens yndlingsret. Du kan skyde med Jørlunde
Skytteforening og deltage i skakturnering med Frederikssund Skakforening.
På J.F. Willumsen kan du arbejde med linoleumstryk og Svanholm inviterer til græskarværksted. Frederikssund
Bibliotekerne tænder iPads så du kan spille Minecraft med dine venner eller du kan boltre dig i LEGO’ens uendelige
mange muligheder.
Slangerup Svømmeklub afholder Aquacamp, på Frederikssund Museum kan du lege historiedetektiv og endelig kan du
på Jægerspris Slot se TeaterTaskens forestilling om Nathalie på 12 der bor på en døgninstitution. I forbindelse med
forestillingen er der rundvisning på Jægerspris Slot.
Det er kommunens fritidsudvalg der står bag initiativet. Det er blevet til på baggrund af de gode erfaringer med de årlige
sommeraktiviteter arrangeret af kommunens foreninger og kulturinstitutioner.
Læs mere om efterårsaktiviteterne.
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16 Dans som en dame og fægt som en mand
Frederikssund Museum og Selsø Slot inviterer indenfor i den smukke riddersal og de gamle stuer på Selsø Slot til
børneforedrag om livet som barn dengang – for 250 år siden – hvor de fine damer gik i store kjoler, og mændene kunne
fægte.
Vi skal både bukke og neje, lære fægtetrin, lytte til musik og høre om, hvorfor børnene skulle opføre sig som voksne, gik i
højhælede sko og ikke spiste slik. Når vi bliver trætte, serverer kokkepigen varm chokolade.
Det hele foregår på et vaskeægte slot - nemlig Selsø Slot, Selsøvej 30 A i Skibby søndag den 27. september 2015 kl.
14.00. Entréen er kr. 35,- for børn og kr. 50,- for voksne. Billetter købes på dagen.
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16 Velbesøgt borgermøde om budget 2016
Kommunens budgetforslag for 2016 var temaet da knap 100 borgere var mødt frem i Frederikssund Hallens dansesal for
at møde byrådspolitikerne.
I sin velkomst til mødet fortalte borgmester John Schmidt Andersen at Byrådet fortsat er meget opmærksom på at sikre et
solidt økonomisk fundament.
Derfor er omstillinger og effektiviseringer – blandt andet ved optimal udnyttelse af de kommunale kvadratmeter samt
teknologi – stadig væsentlige temaer. Og investeringer i anlæg skal have et fornuftigt niveau for at sikre at værdien af
aktiverne i kommunen bevares, og for at skabe gode rammer for fremtidens velfærd.
Kommunens opgave med at effektivisere er ikke blevet mindre med dette års økonomiaftale mellem Regeringen og
kommunerne. Kommunerne skal i de kommende år starte med at aflevere mindst en procent af den samlede ramme til
Staten.

Dialog med byrådspolitikerne
Efter økonomichefens gennemgang af budgetforslagets væsentligste tal og temaer, havde borgerne god mulighed for at
komme i direkte dialog med byrådspolitikerne.
Aftenens tre dialogstandere var således bemandet med byrådspolitikere og kommunens direktører, som svarede på
spørgsmål fra de mange engagerede borgere.
Standenes temaer var følgende:

De største effektiviseringer: Optimal udnyttelse af kommunale bygninger (Space Management)

De største omstillinger: Beskæftigelsesområdet, ældre, sundhed, skole og dagtilbud

De største investeringer: Vinge, cykelstier, børnehuse i Skibby, teknologi
Med 100 borgere til mødet var fremmødet dobbelt så stort som det tilsvarende møde i 2014. Fortsætter den tendens
booker kommunen meget gerne et endnu større lokale til næste års borgermøde om budgetforslaget.
Høringen løber frem til den 23. september. Se høringsmaterialet til budget 2016.
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Høringssvar sendes til oekonomi@frederikssund.dk
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17 Supercykelstier vinder international pris
Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen har netop modtaget den østrigske VCÖ Mobility Award 2015 på
vegne af Hovedstadens Supercykelstier. Prisen blev overrakt af Østrigs miljøminister i Wien.
Hvert år uddeler VCÖ (Det Østrigske Trafikforbund) i samarbejde med trafikministeriet og miljøministeriet i Østrig samt
De Østrigske Statsbaner (ÖBB) en pris til innovative projekter, der sikrer sund, klimavenlig og effektiv transport. I år gik
prisen for Bedste Internationale Praksis til Hovedstadens Supercykelstier.
Østrigs miljøminister Andrä Rupprechter overrakte prisen onsdag den 16. september ved et storstilet arrangement på
Odeon Theater i Wien.
- Supercykelstier er et banebrydende projekt med mange stakeholders, som tilbyder et seriøst alternativ til bilen på tværs
af kommunegrænser og på længere distancer. Derfor får Supercykelstier i år VCÖ’s pris for Bedste Internationale
Praksis, sagde CEO i VCÖ Willi Novak i forbindelse med overrækkelsen.
Ud over miljøministeren var blandt andre Østrigs socialminister Rudolf Hundstorfer, en række østrigske borgmestre samt
souschefen fra den danske ambassade i Wien Thomas Kruse til stede ved prisoverrækkelsen.
Frederikssund har fokus på at sikre et godt alternativ til bilen Frederikssunds Kommunes borgmester John Schmidt
Andersen (V) tog imod prisen på vegne af Hovedstadens Supercykelstier.
- Det var en stor oplevelse at være på scenen og modtage prisen og den anerkendelse, der følger med. Vi fik overrakt
prisen for Bedste Internationale Praksis af Østrigs miljøminister i et teater fyldt med politikere og fagfolk. Det er da en
kæmpe anerkendelse af at Supercykelstierne bidrager til bedre klima, mindre trængsel og sundere livsstil.
John Schmidt Andersen har da heller aldrig været i tvivl om at Frederikssund skulle deltage i samarbejdet om
Supercykelstier i Region Hovedstaden.
- Vi samarbejdede allerede med vores nabokommuner om en cykelstrategi, da ideen til Supercykelstierne opstod. Gode
forhold til cyklister er en god investering, som giver fordele for både samfundet og den enkelte. Så vi var naturligvis med
fra begyndelsen, siger han.

Fakta: Supercykelstier

Supercykelstier er et samarbejde mellem 22 kommuner og Region Hovedstaden om at skabe et netværk af
cykelpendlerruter i høj kvalitet på tværs af kommunegrænser.

Ambitionen med Supercykelstierne er at gøre det nemt, komfortabelt og sikkert at pendle på to hjul, så flere får lyst
til at vælge cyklen frem for bilen.

Albertslundruten åbnede i 2012 og Farumruten i 2013. Inden 2020 åbner minimum ni Supercykelstier mere. I alt er
28 Supercykelstier planlagt.
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Den første evaluering af Farumruten viste halvandet år efter indvielsen i 2013 en stigning i antallet af cykelpendlere
på 52 pct.
Det samlede net af Supercykelstier har blandt andet potentiale til at spare 500.000 bilture i myldretiden og 34.000
sygedage årligt i Region Hovedstaden.

Fakta: Supercykelstien Frederikssundsruten

Den planlagte Supercykelsti Frederikssundsruten er 37 kilometer lang og går gennem Frederikssund, Egedal,
Ballerup, Herlev og København.

Ruten forventes indviet i 2017.

Frederikssunds del af ruten står allerede færdig og løber gennem grønne områder langs s-toget, så det er nemt for
pendlere at kombinere cykelturen med offentlig transport.
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22 Frederikssund Kommune vil gerne have flere frivillige
Den 25. september 2015 er det Frivillig Fredag.
I år har Frivilligrådet valgt at temaet er Grokraft for fællesskaber.
Temaet er valgt fordi fællesskaber er en vigtig del af vores demokrati, og fordi de kendetegner et levende civilsamfund fx i frivillige foreninger, besøgstjenester og lignende.
- De frivillige i Frederikssund Kommune yder et stort bidrag, som slet ikke kan gøres op i penge for kommunen. Med
deres indsats for fællesskabet bidrager de med øget livsglæde, og gør vores kommune stærkere ved at skabe
sammenhold og tryghed, og dermed større sammenhængskraft. Den deltagelse, og de mange timer der ydes, er
afgørende for at Frederikssund Kommune er et sted man ønsker at bo. Jeg vil i anledningen af Frivillig Fredag gerne sige
vores mange frivillige tusind tak for den kæmpe indsats for vores kommune, udtaler borgmester John Schmidt Andersen
(V).
Frivillighed i Frederikssund Kommune er en mangfoldig størrelse, der rummer alt fra deltagelse i forældrebestyrelser i
børnehaver og folkeskoler til vågekoner.
Dertil kommer frivillige i de mere end 200 kultur- og idrætsforeninger, besøgstjenester og meget mere.
Det vurderes at ca. 40 % af borgerne i Frederikssund Kommune deltager i frivilligt arbejde.
- Vi har i Byrådet sat frivillighed på dagsordenen. Vi vil gerne have flere frivillige til at engagere sig i flere opgaver end vi
har i dag. Dels medfører frivilligt arbejde en stor personlig gevinst for den frivillige, og dels betyder det alt for kommunens
borgere at frivillige er med til at løfte opgaverne. Vi vil i Byrådet i den kommende tid drøfte, hvilke opgaver som vi gerne
vil involvere frivillige i, og hvilke vi mener kun kan løftes af kommunens ansatte. En øget frivillig involvering i
opgaveløsningen skal bidrage til at få de kommunale budgetter til at hænge sammen, men det er også min forventning at
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det kan betyde at de tilbud vores borgere kan drage nytte af, vil blive udvidet, udtaler borgmester John Schmidt Andersen
(V).
Det forventes at Byrådet i foråret 2016 har en frivillighedsstrategi klar til vedtagelse, og at en ændret opgaveportefølje vil
kunne drøftes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.
Endvidere forventes det at Byrådet i efteråret 2015 vedtager en ny fritidspolitik, hvor frivillighed er et bærende princip.
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22 Parcelhusdrømme søges
Bor du i parcelhus? Eller er du vokset op i et? Måske har du været selvbygger, og har stadig billederne fra dengang I
støbte fundament til det nye hus?
Søndag den 27. september kl. 13.00 til 16.00 byder Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver og Frederikssund Museum
indenfor til en indsamlingscafé på Frederikssund Museum.
Museet og arkiverne sætter spot på livet i parcelhuset fra 1960 til i dag og efterlyser gode historier, genstande og fotos fra
de seneste 50 års hverdagsliv.
74 nye huse om dagen i 20 år
Fra 1960 til 1980 blev Danmarks bebyggede areal mere end fordoblet, og over halvdelen af de nye boliger var
parcelhuse. I alt blev der opført 450.000 nye huse, svarende til 74 nye huse hver dag!
Havde man lagt alle de nye villakvarterer sammen, havde de dækket et areal på størrelse med Bornholm. Med andre ord
har de fleste af os stiftet bekendtskab med parcelhuset: Bor vi ikke selv i et, kender vil helt sikker nogen der gør.
- Derfor efterlyses især billeder og genstande der knytter sig til boligen. Så hvis du kan huske konfirmationen i
vinkelstuen, har billeder af familien rundt om kaffebordet i udestuen, eller skal udskifte den gamle arkitektlampe fra 1982
håber vi, at du vil lægge vejen forbi Frederikssund Museum, siger museumsinspektør Naomi Pinholt. Museet byder på en
kop kaffe eller te og en småkage.
Der er gratis entré til arrangementet.

2015 9

22 IT-caféer i oktober 2015
Få hjælp med oprettelse af NemID, oprettelse og vedligeholdelse af Digital Post og brug og udskrivning fra offentlige
hjemmesider. Du kan også få hjælp, tips og tricks til brug af egne computere, tablets, smartphones og apps, samt
vejledning til brug af browsere, oprettelse af e-mail og overførsel af filer.
IT-caféen er åben på Frederikssund Bibliotek, Jernbanegade 24 i Frederikssund mellem kl. 10.00 og 11.30 på føglende
tidspunkter i oktober:

Tirsdag den 6. oktober

Tirsdag den 13. oktober

Tirsdag de 20. oktober

Tirsdag den 27. oktober.
På de lokale biblioteker er der også hjælp at få. Her er IT-caféen i oktober åben

i Slangerup den 19. oktober kl. 10.00 til 12.00

i Skibby den 22. oktober kl. 10.00 til 12.00, og

i Jægerspris den 26. oktober kl. 10.00 til 12.00.
Alle er velkomne, og alle steder gælder at tilmelding ikke er nødvendig.
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24 Kom ud af busken - det hjælper
Stor søgning til Inkontinensklinikken
I januar 2015 slog Inkontinensklinikken dørene op til nyistandsatte lokaler på Østergården i Frederikssund. Siden har 106
borgere henvendt sig.
Det er kontinenssygeplejerske Heidi Munk og kontinensfysioterapeut Lone Geneser der står for indsatserne i klinikken.
De er ansat til at undersøge, vejlede og genoptræne borgerne – en indsats der foregår i et tæt samarbejde med de
praktiserende læger.
Et forløb i Inkontinensklinikken varer gennemsnitlig fire måneder.

Det hjælper
Landsdækkende undersøgelser viser at 400-500.000 danskere rammes af inkontinens. Heraf kan 70 % hjælpes ved
simple tiltag fra specialuddannet personale.
De landsdækkende tal stemmer fint overens med klinikkens foreløbige opgørelser. Af de 106 borgere, der har henvendt
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sig, er de 46 afsluttet. Af de afsluttede borgere har 65% fået afhjulpet deres problem helt eller delvist.
Kom ud af busken
Lone Geneser fortæller om en 80 årig kvinde der har opsøgt Inkontinensklinikken efter anbefaling fra sin praktiserende
læge.
Kvinden oplevede, at hun skulle rende på toilettet oftere, end tidligere. Hun blev forstyrret i sin nattesøvn, og havde svært
ved at holde sig når tissetrangen meldte sig. Af samme grund kendte hun alle byens toiletter, og undlod at tage på
længere ture. Tænk, hvis hun ikke kunne finde et toilet!
Da kvinden begyndte at komme på Inkontinensklinikken blev hendes drikke- og toiletvaner analyseret, og hun fik råd og
vejledning om hvor meget væske hun skulle drikke, og hvornår. Funktionen af hendes bækkenbund blev undersøgt, og
hun lærte nogle øvelser, som hun flittigt har udført derhjemme.
Efter fire måneders træning og fem besøg i klinikken er kvindens problem afhjulpet.
Det kan være svært at tage sig sammen, men det er fjollet at vente
Kvinden fortalte, at hun havde haft svært at tage sig sammen til at tale med lægen om problemet, faktisk havde hun tage
tilløb til det i fem år.
I dag synes hun, det er fjollet at hun ventede så længe, og hun opfordrer sine veninder til at komme ud af busken og
slippe af med toiletafhængigheden.
Et tilbud til dig over 18 år
Du kan henvende dig til Inkontinensklinikken, hvis du er over 18 år og bor i Frederikssund Kommune. Ring på 2058 3010.
Der er telefontid mandag til torsdag kl. 8.00 – 9.00.
Du kan læse mere på www.frederikssund.dk/inkontinens
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24 Mange vil gerne bo i Vinge
Første udbudsrunde af byggegrunde i Deltakvarteret i Vinge blev en stor succes. I alt var 23 villagrunde udbudt til salg,
og der er kommet bud på mere end halvdelen af grundene.
Også priserne vækker tilfredshed. Grundene blev udbudt til en mindstepris på kr. 375.000,- men gennemsnitsprisen for
en grund blev på kr. 410.000,-.
En glad borgmester
Historien vækker glæde hos borgmester John Schmidt Andersen (V):
- Det er over al forventning at vi allerede har fået bud på over halvdelen af grundende i Deltakvarteret, siger han.
Og han er ikke ene om, at være glad. For 13 familier ser det ud til at drømmen om at bygge eget hus, og flytte ind i
Danmarks nye bæredygtige by Vinge, snart bliver realiseret. De har nemlig budt på en villagrund i Deltakvarteret, der er
Vinges første bydel, og købsaftalerne er klar til at blive underskrevet.
Grundene blev udbudt til salg via Frederikssund Kommunes ejendomsmægler i Deltakvarteret, EDC Poul Erik Bech.
Budrunden begyndte 16. august og lukkede 14. september. Ved budrundens afslutning var der indleveret 11 bud på
grunde i Deltakvarteret. Oven i de 11 familier der har budt har endnu to familier budt på en villagrund i Deltakvarteret.
- Vi tilbyder nogle helt unikke grunde i Nordsjælland med en række krav til bebyggelsen. Det er det eneste område hvor
man har så frie rammer til at bygge sit drømmehus. Det er fantastisk at 13 familier allerede har set de store muligheder vi
tilbyder siger kommunens projektchef, Thomas Sichelkow fra Frederikssund Kommune.

Det er ikke længere siden en maj måned at det første spadestik blev taget til det nye Deltakvarter
Overtagelse i august 2016
Byggemodningen er stadig i gang i området, og de kommende grundejere kan overtage deres grund til august næste år.
Der er byggemodningen i området helt færdig med bl.a. det Delta der lægger navn til det første boligkvarter, så ænderne
kan plaske rundt og al beplantning er etableret.
- Vi glæder os til at byde de familier, der har budt på grundene velkommen i Frederikssund Kommune, siger borgmester
John Schmidt Andersen.
Der er ingen tvivl om at Deltakvarteret bliver et livligt område med børnelatter og leg på de fælles villaveje, for stort set
alle, der flytter ind har små børn eller børn på vej.
Foto: KEJE
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28 Gør et bogkup
Fra mandag den 5. oktober til og med lørdag den 17. oktober er der salg af kasserede bøger og andre udgåede
materialer på bibliotekerne i Frederikssund og Jægerspris. Alle dage foregår bogsalget i bibliotekernes betjente
åbningstid.
I de første fire dage sælges materialerne til en lav stykpris, men fra fredag den 9. oktober og resten af perioden har man
også mulighed for at fylde en hel pose for en 20’er.
Personalet på bibliotekerne arbejder løbende med at udskille slidte og forældede bøger, samt trimme samlingen så den
hele tiden fremtræder indbydende og aktuel.
Derfor må en del titler nødvendigvis kasseres og udgå - og dermed ende sine biblioteksdage ved et bogsalg.
Husk kontanter, biblioteket modtager ikke længere dankort.
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29 Babycaféer i oktober 2015
Frederikssund Bibliotekerne indbyder forældre på barsel til at deltage i bibliotekernes babycafeer sammen med barnet.
Her er chancen for at møde andre forældre med babyer, og høre om emner der relaterer til babyens verden.

Program for oktober
I oktober 2015 holdes der fire babycaféer:
Tirsdag den 6. oktober kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med
Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi børn lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Tirsdag den 6. oktober kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Kl. 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.
Tirsdag den 27. oktober kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek Kl. 10.00 til 11.00 fortæller Elena Michelsen om
zoneterapi til babyer, hvor zoneterapien bl.a. kan være en god hjælp til at genoprette eller styrke babys helbred generelt.
Hør om Elenas erfaringer bl.a. i forbindelse med kolik, fordøjelsesproblemer eller gentagne infektioner. Der bliver tid til
både spørgsmål og demonstration af zoneterapien.
Tirsdag den 27. oktober kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Kl. 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.
I alle fire babycafeer er der hyggetid og erfaringsudveksling fra kl. 11.00 til 12.00, i Slangerup desuden besøg af
sundhedsplejersken.
Gratis at deltage
Det er gratis at deltage, men billet til babycafeerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved henvendelse på
det lokale bibliotek.
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29 Markfirben får ny bolig på Tørslev Hage
Det er blevet flyttedag for de små markfirben på Tørslev Hage. Der er blevet lavet nye boliger til dem i form af fine grusog stenbunker. Kom og vær med når 20 små krabater flytter ind.
Det sker torsdag den 1. oktober kl. 12.00. Mødestedet er Kysttoften ved Gl. Færgegårdsvej.
Vejdirektoratet vil sammen med vores rådgiver Amphi Consult slippe omkring 20 små markfirben ud i deres nye
omgivelser. Allerede i sidste uge flyttede nogle af firbenene ind i stenbunkerne, og de har taget deres nye bolig til sig.
Markfirbenet er strengt beskyttet, og der er fundet masser af dem på Tørslev Hage. I alt er der indfanget omkring 200
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små unger.
- Da man ikke kan flytte voksne markfirben har Vejdirektoratet og vores konsulent været ude og indfange ungerne i
august og i begyndelsen af september måned, og de er nu klar til at blive sluppet fri igen, fortæller Agnete Jørgensen,
biolog i Vejdirektoratet.
- Vi lægger i Vejdirektoratet stor vægt på at skabe gode vilkår for naturen og dyrelivet i forbindelse med anlægsprojekter,
og derfor er vi i gang med en række miljøtiltag på projektet med en ny fjordforbindelse syd for Frederikssund. Det at
etablere nye levesteder for markfirben er kun ét tiltag - derudover skal vi blandt andet etablere nye naturområder og en
række vandhuller, forklarer Agnete Jørgensen.
Dette arbejde er en af de mange forberedende opgaver, der skal løses inden Vejdirektoratet kan gå i jorden med den
kommende motortrafikvej og fjordforbindelse over Roskilde Fjord.
Alle er velkomne til at komme og se de små markfirben blive sat fri.
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29 Bredt budgetforlig i Frederikssund Byråd
Der er indgået en bred aftale om budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 mellem Venstre, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Borgernes Liste og SF.
Den overordnede opgave for Byrådet i arbejdet med budget 2016 var at finde driftsbesparelser, samtidig med at
investere, så kommunen fortsat udvikler sig og har en effektiv drift.
Borgmester John Schmidt Andersen (V) siger:
- Jeg er rigtig glad for, at budgetforliget er indgået med et meget bredt flertal af Byrådets partier. Opgaven med at finde
besparelser er ikke endelig løst, men vi er godt på vej. Det er et økonomisk ansvarligt budget, som samtidig indeholder
mange gode investeringer, blandt andet i form af en vision for idrætten med nye svømmefaciliteter, fodboldbaner og
meget mere, der vil komme hele kommunen til gavn. Vi er også enige om, at der skal bygges et nyt hovedbibliotek på
Fiomagrunden sammen med nye boliger. Og så får erhvervslivet endnu bedre betingelser. Samlet set har vi med budget
2016 gjort vores bedste for, at kommunen fortsat skal være attraktiv for både borgere og erhvervsliv.
Der er i budget 2016 fundet driftsbesparelser på 55 mio. kr. Med budgettet er der – som ventet – endnu ikke sikret et
driftsoverskud, som kan finansiere anlægsinvesteringer, renter og afdrag.
Indholdet i budgetaftalen er blandt andet: Idrætsvision, nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden, aktivitet og byliv i
havnen, bedre vilkår for jobskabelse, styrket virksomhedsrettet indsats, omstilling af ældreområdet, videreuddannelse af
sundheds- og plejepersonale, fokus på sygefravær, klima og miljø, kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning,
kollektiv trafik samt private fællesveje og gadebelysning.
Der er i høringsperioden modtaget 96 høringssvar til budget 2016-2019.
Budgetaftalen er indgået mellem seks ud af Byrådets syv partier. Enhedslisten er ikke med.
Se Budgetaftale 2016 med bilag

Udtalelser fra partierne:
Hans Andersen, Venstre: - Vi er meget tilfredse med, at vi fortsætter arbejdet med at sikre en fornuftig og ansvarlig
økonomi. Skatten holdes i ro, og vi forbedrer vilkårene for jobskabelse i Frederikssund Kommune med for eksempel en
sænkelse af dækningsafgiften. Den nye idrætsvision for hele kommunen med blandt andet en ny svømmehal gør det
mere attraktivt at bo og arbejde her.
Tina Tving Stauning, Socialdemokraterne: - Vi er blandt andet stolte over at have sikret en lang række steder, hvor
fællesskaberne og kulturlivet gror som for eksempel Vikingebopladsen, Gammel Græse Skole, Rytterskolen i St.
Rørbæk, Indvandrerhuset, Hermon i Jægerspris, Willumsens Museum og et nyt Hovedbibliotek på Fioma. Vi har fået flere
midler til de nødvendige cykelstier, og ikke mindst har vi afværget, at standarden på rengøring og personlig pleje for de
ældre blev forringet. Det er mere end blot socialdemokratiske fingeraftryk.
Kasper Andersen, Dansk Folkeparti: - I Dansk Folkeparti glæder vi os over at forliget er bredt. Vi hilser det velkomment,
at idrætten får et løft. Vi er specielt tilfredse med, at vi undgår at reducere på rengøringen hos vore ældre borgere, og at
vi nu kan indgå i en proces med de brugerstyrede centre om en eventuel besparelse på området.
Tom Lysgaard, Borgernes Liste: - Borgernes liste er især tilfreds med idrætsvisionen. Vi kommer til at investere store
beløb i idrætten til gavn for alle borgerne i kommunen. Samling af idrætsanlæg ved Ådalen skole, herunder en helt ny
svømmehal samt en påbegyndelse af en idrætscenterdannelse i Jægerpris og Skibby. Vi er også tilfredse med, at der nu
afsættes midler til en påbegyndelse af cykelstien til Kulhuse. Samt en øget virksomhedsaktivering af de ledige, en øget
uddannelsesindsats, og en nedsættelse af virksomhedernes dækningsafgift.
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Ole Søbæk, Det Konservative Folkeparti: - De konservative er meget tilfredse med budgetforliget. Særligt er vi glade for,
at de konservative forslag om skattelettelser, styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats og en detailhandelsstrategi
er imødekommet. Vi skal - også i sparetider - fastholde fokus på udvikling, vækst og langsigtede investeringer. Også
derfor er vi meget glade for, at forligspartierne har kunnet samles om den idrætspolitiske vision, som de konservative har
arbejdet for i mange år.
Poul Henrik Hedeboe, SF: - SF støtter de store satsninger på nyt hovedbibliotek, en samlet idrætsvision og kultur- og
havnebad. Vi vil samtidig gøre en indsats for at udvikle projekterne i en takt, så kommunen ikke endnu engang skal ud og
finde store besparelser på driften. Bortfald af besparelse på buslinjer, begrænsning af øget undervisningsandel for lærere
og evt. besparelser på vikarkonto gjort afhængig af nedsat sygefravær er også nogle af de ting, som SF har kæmpet for i
forhandlingerne.
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30 Kunstworkshop i Rejsestalden
I efterårsferien, tirsdag den 13. oktober kl. 11.00 til 13.00, holder Kulturhuset Rejsestalden kunstworkshop for børn.
Det røde Ø-mærke har 25 års jubilæum i 2015 og det fejrer Rejsestalden med en udstilling om økologi og en
kunstworkshop for børn. I efterårsferien bliver Rejsestalden omdannet til to kunstområder, hvor man inviterer børn til at
udfolde sig kreativt omkring temaet økologi. I det ene område får børnene udleveret en goody-bag med materialer til at
lave deres egen mini-økohave. I det andet område får børn mulighed for at lave deres eget Ø-mærke.

Bag workshoppen står Tine Borg og Nana Andersen, der har stor erfaring med at undervise og arbejde sammen med
børn om kunst. De har tidligere bl.a. stået bag kunstskolen på Sofiehøj Friskole syd for Skibby, og bor begge i
Hornsherred.
Foto: KEJE
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30 Erfaren sekretariatschef til Frederikssund
Merete Pagter, der i dag er digitaliseringschef i Frederiksberg Kommune, bliver 16. november ny sekretariatschef i
Frederikssund Kommune.

Blandt 83 ansøgere har Frederikssund Kommune udvalgt Merete Pagter som ny sekretariatschef. Merete Pagter har
mange års erfaring i den kommunale verden – heraf flere år som netop sekretariatschef. Før jobbet som
digitaliseringschef i Frederiksberg Kommune var hun fra 2012 til februar i år sekretariats- og IT-chef i Solrød Kommune,
og forinden arbejdede hun som udviklings- og direktionskonsulent gennem fire år samme sted.
Der er som sådan ingen tvivl om at det er en erfaren og fagligt robust ny fagchef som Frederikssund Kommune byder
velkommen.
Kommunaldirektør Ole Jacobsen glæder sig da også til det kommende samarbejde:
- Vi havde et flot ansøgerfelt med mange kvalificerede ansøgere til stillingen. Men Merete Pagter skilte sig tydeligt ud, og
jeg er meget glad for at vi i hende har fundet en ny sekretariatschef der har relevant ledelseserfaring, og samtidig har
flere års praktisk erfaring inden for det område hun skal være chef for hos os, siger Ole Jacobsen.
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Fokus på bredt samarbejde
Om baggrunden for at søge job i Frederikssund Kommune siger Merete Pagter at hun har et rigtig positivt indtryk af
kommunen.
- Jeg glæder mig til, sammen med medarbejderne, at levere og videreudvikle en kompetent sekretariatsbetjening af
byråd og direktion. Jeg holder meget af det brede samarbejde der ligger i jobbet som sekretariatschef, og ser frem til at
lære hele organisationen at kende, siger den nye sekretariatschef.
Merete Pagter har en uddannelse i politik og administration (cand.scient.adm.) fra Aalborg Universitet i 2002, er 38 år og
bor i Glostrup med sin mand og to børn.
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